ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS UKRAJINA
do Mateřské školy Zásad, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
pro školní rok 2022-2023
Zápis se koná v budově MŠ
2. 6. 2022 10:00 -15:00
KDO MŮŽE BÝT VZDĚLÁVÁN V MATEŘSKÉ ŠKOLE?
 Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.
KDO MŮŽE POŽÁDAT O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?
 Zákonný zástupce dítěte (ust. § 183 odst. 7 školského zákona: „Zákonným zástupcem je pro
účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna
jednat za dítě nebo nezletilého žáka.“). Podle ukrajinského práva může být zákonným
zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec, osoba, která má dítě svěřené do péče;
 obecný opatrovník (určený soudem);
 ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.


Správní řízení o přijetí do MŠ v průběhu školního roku probíhá standardním způsobem. I
ukrajinské děti musí doložit potvrzení dětského lékaře o očkování,

Zákonný zástupce předloží:
1.
2.
3.
4.
5.

doklad totožnosti zákonného zástupce – k nahlédnutí
doklad totožnosti dítěte – k nahlédnutí
rozhodnutí soudu s nabytím právní moci v případě svěření dítěte do opatrovnictví nebo péče.
žádost o přijetí (vyplnit při samotném zápisu)
potvrzení dětského lékaře ČR o očkování dítěte, imunitě nebo kontraindikaci k očkování,
nejedná-li se o povinné předškolní vzdělávání
6. doložení místa pobytu k určení spádovosti




Ředitelka stanoví dle zákona č. 561/2004 sb. kritéria pro přijímání dětí, kterými se řídí při
zápisu.
Každé dítě dostane přidělené registrační číslo.
Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním číslem na budově MŠ a na webu MŠ
nejpozději do 15 dnů po termínu zápisu. Toto zveřejnění seznamu přijatých dětí v souladu
s ustanovením §183 ods. 2 školského zákona nahrazuje oznámení rozhodnutí o přijetí. Proto se
rozhodnutí o přijetí nebude doručovat v písemné podobě. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude
doručeno zákonnému zástupci písemně nejpozději 15 dnů od data zápisu.
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