Mateřská škola Karolín, okres Kroměříž
Karolín 76 Kvasice 76821

OzrtÁueruí o KoNÁNí zvtAšTNíHo áplsu Do pŘEDšKoLNíxo vzoĚuvÁtví vr šromírvt
RocE2022l2023 poor.r § 2 zÁxorun č. 67l20Z2 Ss. (Lrx UKRAJINA šroswí)

ílosigorrnnenHs npo cne4ian bHxň 3annc Ao AollJKirlbHoro HaBqarbHoro
3axía4y Ha HaBqanbHnř pix 2O22l2O23 sri4xo s § 2 3axoxy N967l2O22
36. (<<nexc Vxpaixal - ocaira}
Ředitel mateřské školy / Arapexrop Al4Tlqoro caAfia Mgr. et Mgr. Vendula Lenhartová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č.67/2022 Sb. do předškolního
vzdělávání pro školnírok 2O22l23: 9. 6. 2O22
nosi4onnnne npo micqe Ta qac npoBeAeHln cneqianuloro aanucy ei4nooi4uo 4o § 2 3axony No
67

l2o2z

36. 4o 4ouxirruHoro HaBqanbHofo 3aRnaAy Ha Hagqa.nsHuň pix 2a22/2o23:9. 6.

2a22

Tento zv|áštní zápis je určen pouze dětem,
l-|eň cner-lianuxraň 3ant,lc cTocy€Tbcn

o

rinuxu Aireň,

kterým byle poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízov,ým štítkemnebo záznamem o udělení dočasnéochrany.
axi otpnmanuturúqacoeíň 3axhct y aa'naxy a aiňHoto B YKpajHi. niATBep4x{eHHflM € Bi3oBa
xaxneňxa a6o sanuc npo HaAaHHfi Tl.íMqacoBoro 3axkcry.

o

kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelemstrpění pobytu na územíČR,
kteď se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkemn€bo razítkem v cestovním pasu.
Rxi orpumann oiay na nepe6yoaHHn noHa4 90 4uio s nneroo ronepoBaHofo nepe6yaalur
y r.lecsxiř Pecny6niqi, flKa 3a 3aKoHoM aBToMaT!4qHo BBa}Ka€Tbc, eisoo 4nn inoseuqie a
ThMt]acoBl4M 3axucrom. [li4raep4xeHHn^n e ai3osa Haxneřxa a6o ulraMn y 3axopAoHHoMy

nacnopTi.

Nevztahuj2 se na ostatní cizince, byť by měli ukrajínské občanství.
L|e He cmocy€mbcn

iHwux inoaent4ia, uaaima axu.4o aouu zpouaónuu YKpaj'Hu.

Termín zápisu / flaTa Tá vac

3anr.rcy:9.6.2O22

9.0O- X2.00

Místo zápi§u / Mic4e aanlcy: Mateřská škola Karolín, okres Kroměříž
Předpokládaný počet přijímaných / Opiexroexa xinoxicro gireň: 3
Organizace zápisu / nopngox aanlcy:

1. O přijetí žádá zákonnÝ zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českéhopráva.
3aFBy npo 3apaxyBaHHi AÁíÁAÁ noAae saxoxxNň npeAcTaBHhR 3a 3aKoHoAaBcTBoM yKpaiHr
a6o saxoHHnň npeAcTaBHxK 3a 3aKoHoAaBcTBoM t{ecsxoi Pecny6lixr.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2O22/23 přihlásit dítě,
které pob,ývá déle než 3 měsíce na územíČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

Y

2OZ2/23 HaBqarbHoMy por.li aaxoHHrň npeAcTaBH K so6os'nsaHuň 3anhcaTr4 Ao
AolJxirbHoro HaBqalbHoro 3aKna,q,y AhTHHy, axa nepe6yeae e 9exii 6inuue 3 MicfllliB i Hxa Ha
31.08.2oz2 poKy Aocflrna 5-pivtloro sixy.

Mateřská škola Karolín, okres Kroměříž
Karolín 76, Kvasice 76821
Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
3axoHHi npe4cragHrlxl4 :o6og'R:aHi no,qaTfi TaKi AoKyMeHTr4:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské
škole)

3af,By npo 3apaxyoaHnfl AÁínHÁ Ao 4ouxilsHoro HaBqa.nbHoro 3axnaAy (a6o ruoxla
:a6paru iT oco6ncro y eignoeiAFlonny 4rarnvorvry ca4xy}
b) vízov,i doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předložíkopie dokladu, která se založí
do spisu);
AoKyMeHT Al4Tl4Hra, s nxomy e eisa (FKu.lo AoKyMeHTr4 He no,qapTbcn oco6uclo, rpe6a Ha,qarn
xonio .qoxymexra, nxy 6y4e notaiqero y nanxy);
c) doklad, ze kterého vypltývá oprávnění dítě zastupovat;

AoRyMeHT, u.lo Aa€ npaBo npeAcŤaBnnT}4 Al4THHy;
d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkovánídítěte (neplatí pro děti plnícípovinné předškolní
vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31,8.2022 5 let))

4oaigxa si4 qecbxoro neAiaTpa npo l4en^eHHF 4ntwan |ue cTocy€Tbcn AiTeň, flKi
so6og'gaaHi ei4oi4yoarra 4orrrxinsHnů Hagqa.nuxnň aaxna4, ro6ro 4ireň, rxi Ha 37.08.2022
p.

4.

4ocnrnlr 5 poxis)

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

PiueHHF npo 3apaxyBaHHff Al4Tl4H14 Ao 4ouJKinsHoro HagqanuHoro 3axnaAy nprřmae 4rpexrop
HaBqaI bHoio 3aK,naAy 3a BcTaHoBrteHa4M14 xpnrepirmn.

V /rvr. Karolíně dne/gara 12.5, 2022

lt{ATEŘsBÁ Šxouxmoilx
11ú ?6. 768 21 Kvagice

. lčQ 1:,02?1Á5
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1i:-6: c
Ředitel mdteřské školy / flupexmop óumauozo caóxa

