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Relfi§ řež3lx#Rs pmmln § § xÁltcrup č" 6?/ž&řř §m, {Lex Uxnn;arun §NmlsnvÍ}

íloei4orúreHHf, npo cneqianunnř 3annc Ro RotllxiRunoro HaBqartbHoro

3aKnagy Ha HaBqa nannň pin2a22l2Dl3 sri4no g § 2 3axorry N9. 67l2O22
36. (<nexc Vxpairra> - oceira}

Ředitel mateřské školy /,{rapexrop AHTRqoro caA1a Mgr. Nikol Minářová

oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle § 2 zákona č.6712022 Sb. do předŠkolního

vzdělávání pro školní rok2O22l23:

nosi4omnn€ npo nnicr4e Ta qac npoBeAeHHn cneqianuHoro 3an}ícy ai4noaí4Ho Ao § 2 3axoHY Ne

67 /2022 36. ao 4ouxinuuoro HaBqanbHoro 3ax.naAy Ha HaBqa nanuú pix2122l2a23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

l-{eň cneqia nannň 3anhc cTocy€Tbcn rinuxn gfteň,

o kteďm byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje

se vízouým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

nxi orpnruarg T,4Mqaco auř1 saxucr y ae'nsxy s eiňHolo s YxpaTHi. fli,qreep.qxeHHffM e eiaoga

Haxneňxa a6o Eannc npo HaAaHHR TnMqacoBoro 3axncry.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na Území ČR,

ktený se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s doČasnou ochranou.
prokazuje se uděleným vízouým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

nxi orpnuanu aily Ha nepe§yeaHHff noHaA 90 4His 3 MeTop TonepoBaHoro nePe6YBaHHfl

y 9ecuxiň pecny6lir.li, ffKa 3a 3aKoHoM aBToMaTnqHo BBax(aeTbcg eiaop 4ln iuoaemqis s

ThMqacoBHM 3axHcToM. í-liAreepgxeHHf M e glEosa nax.neňxa a6o ulrannn y 3aKoPAoHHoMY

nacnopri.

Nevztdhuie se nC, astatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

lle ne cmocyembcf, inutux inaaen4íe, uaeimu nKu4o goHu epoMadnuu YxPaÍuu.

Termín zápisu | flaraTa qac 3anncy: 20.6.2022,15,00,16,00 hodin

Místo zápisu / Micqe 3anhcy: Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p.o.

Předpokládaný počet přijímaných / Opienrosxa xinuxicru gireř:0

Organizace zápisu / tlopngox 3anncy:

1. o přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle

českého práva.

3aney npo 3apaxyBaHHfl AvlTvHn no.qa€ saxoHHnň npeAcTaBHnK 3a 3aKoHoAaBcTBoM YxPainn

a6o saxoHttrrrň npeAcraBHHK 3a 3aKoHoAaBcTBoM Hecuxoi Pecny6nixra,

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzděláváníve školním roce2O22l23 přihlásit dítě,

které pobtývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

y zo22l23 HaBqa.nbHoMy potli EaxoHunň npeAcTaBHilx 3o6oB'Rlaunťl 3anhcaTh Ao

4ouxinunoro HaBt{aflbHoro 3aKnaAy AÁTl4l1y, nxa nepe6yeae e 9exii 6inurr:e 3 rúiCnqia inXa na

31".O8.2OZ2 poxy Aocnrna 5-pivnoro sixy.



3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

3axoxHi npeAcTaBHHxr goboB'Rsaxi no4arn raxi 4oxynneHru:

a} žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*,
nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

3aflBy npo 3apaxyoaHHff Anínln 4o gotuxinuHoro HaBqanbHoro 3aKnalqy (spasox 4ocrynnnň
y qecbxo-yxpaTrrcuxiň eepciT TYT*, a6o Mo}KHa saíparn lJ oco6rcro y ai,4noeí4rrorury

At4Tfl.loMy ca4xy)

b) vízový doklad dítěte (přijiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí
do spisu);

.qoKyMeHT AvlívHn, B RKoMy e siaa (nxrr4o AoKyMeHTh He noíO,apTbcn oco6ncro, rpe6a HaAaTh
xonip AoKyMeHTa, nxy 6y4e nonniqeno y nanxy);

c) doklad, ze kterého Wp|Yvá oprávnění dítě zastupovat;

AoKyMeHT, lJ4o Aa€ npaBo npeAcTaBnflTu anTÁHY;

d) potvrzenídětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškotní
vzdělávání (tj, děti, které dovršily k 31.8,2022 5 let))

goai4xa ai4 secuxoro negiarpa npo u{en.neHHn AÁTnHn (He crocyerucn 4ireň, Rxi
so6os'RgaHi ei4ai4ynarn goulxinuHhň Haeqaauauřl zaxnag, to6to 4ireň, nxi Ha 3L.08.2022
p. Aocffr.nn 5 poxis)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

PiuleHHn npo 3apaxyBaHHfl AÁTvHngo 4ourxinuHoro HaBqanbHoro 3aKna.4y npnňuae AhpeKTop
H a Bqa.n bH o ro 3a Kna4y 3a BcTa Ho B.íl etn MÁ xpNre pin nn n.

Vlnn. Brně dne/gara 3t.5.2022
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Ředitel mateřské škoty / AupeKmop dumgqozo cadxa

M

* V případě zveřejnění oznámení v listinné podobě je nutné webový odkaz smazot.


