Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Chrudim 1 tel: 469 685 128
skola@zsrablhota.cz
www.zsrablhota.cz

ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Základní školy a Mateřské školy Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
pro školní rok 2022 - 2023
Termín konání:

středa 6. 6. 2022 od 12,00 do 14,00 hodin

Místo konání:

v budově mateřské školy (Rabštejnská Lhota 220)

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou:
1.
2.
3.
4.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
rodný list dítěte (pokud máte)
potvrzení o povolení k pobytu
potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování (nedokládá se u dítěte, které
dosáhlo 5. roku před 1. zářím příslušného roku)

Právní normy:
1. Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s
ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
(Lex Ukrajina) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu, tzv.
zvláštní zápis do 1. ročníku ZŠ pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta
dočasná ochrana.
2. Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu. Ve
zvláštním zápisu může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta
dočasná ochrana.
3. Zápis je určen pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2022 třetího roku věku a kterým
byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se
vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany), nebo kterým bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (prokazuje
se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).
4. Na zápis se vztahují pravidla pro zápis podle školského zákona, s výjimkou termínu
konání podle § 36 odst. 4 školského zákona.
5. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, bude rozhodnutí oznámeno v příslušném termínu zveřejněním
seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (vstupní dveře do
budovy školy) a na webových stránkách školy (www.zsrablhota.cz).
V Rabštejnské Lhotě 24. 5. 2022
______________________
ředitelka školy

