
ffizntlÁnqeruí r: KffiruÁruq evrÁšrfl\ííNo zÁplsur nel zÁp<uemrulpl* vemĚuÁvÁruí'vn šxmn-ruírvl

ffifficE p#Rž/Žffiž3 popun S ž zÁl<rurug č, 67lŘ&žtr §m. {Lrx L$xrtnllrun Ěr<ousrví}

tlosi4orvrneHHfl npo cneqianuHuř 3annc Ao noqaTxoeoT uJKorll,í Ha

HaBqanbnrař pix 2o22l2l23 ari4rro g § 2 3axoHy N9 67l2O2236.
(<aexc YxpaTna> - oceira)

Ředitel základní školy /.Qnpexrop noqarxogoi tuKonn: Mgr. Alena Vokurková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č.6712022 Sb. do základního

vzdělávání pro školní rok2O22l23:

nosi4onnnne npo nnicqe Ta qac npoBeAeHHn cneqiansxoro áanncy ai4nosi4Ho Ao § 2 3axonY Ne

67l2O2Z 36. ao noqarxoeoT uJxo.ílt1 Ha HaBqa.nbnuň pit< 2O22l2O23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

l-|eň cneqia nyavlú 3anÁc cTocy€Tbcn rinuxr 4fteň,

o kteným byIa poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje

se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

nxi orpnma.nh ThMqacoeuň saxncr y se'Rsxy s siřlHolo e VxpaTHi. íli4raep4xeHHflM €

eigoea Haxneňxa a6o eannc npo HaAaHHff TtíMqacoBoro 3axhcTy,

o kteným 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 vízorným štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

nxi orpnnnalr eiay xa nepe6ysaxÉn noxa4 90 Arrie 3 MeTorc TonepoBaHoro nepe6YBaHHF

y 9ecuxiň Pecny6nir_li, FKa 3a 3aKoHoM aBToMaThqHo BBa}KaeTbcn gisoto 4nn inoseruqia s

TnMqacoB]4M 3ax]4cToM, lli4raep4xeHHFM e aisoea Haxneňxa a6o uTaMn Y

3a KopAoHHorvry nacnopri.

Nevďohuje se na ostatní clzince, byť by měli ukrajinské občansWí.

tfe ne cmocyembcl inwux iuoaeraqie, uaaimu nKl4o BoHu zpoMadnuu Yxpaíuu,

Termín zápisu l Aata Ta qac 3anícy: t5.6.2022

Místo zápisu / Micqe 3ant4cy: Základní škola Bohdíkov, Bohdíkov 48

Předpok!ádaný počet přijímaných / Opiexrosxa xinuxicru 4ireř: 4

Organizace zápisu / flopn4ox 3anncy:

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

českého práva.

3aney npo 3apaxyBaHHF AÁTÁHA noAa€ saxoHFlhň npeAcTaBHhK 3a 3aKoHoAaBcTBoM VxPaiHr

a6o gaxonnnř npe4craBH]4K 3a 3aKoHoAaBcTBoM Hecuxoi Pecny6nixr.



2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce
2O22l23 přihIásit dítě, které pob,ývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo
k 31.8. 2022véku 6 |et. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní
docházky, je nutné doložit doporučující posouzení přísIušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Y 2022/23 HaBqa,nbHoMy pol_1i saxoFln1,{ř npeAcTaBH]4x go6oe'RgaHnň sanucaív Ao nepuoro
Knacy noqarxosoi lllxo.nil AnTvHy, nxa nepe6ysae a 9exii 6inuue 3 nnicn4is inxa Ha 31.08,2022
poxy AocRrna 6-pivnoro eixy. flxt4o gaxoxnrň npe4cTaBH]4K npocl,íTb si4crpovxn
o6og'Rgxoeoro si4si4yeaHH A lllonv, Heo6xi4tlo HaAaTv peHoMeHAa qiúauú BícHoBoK
ainqnosi4noi u:xinupoi xoncynurar-liňHoi ycTaHoBl,í i aixapn-cňeqianicra a6o xrtiHi.{xoro
nchxo,nora.

3. Zákonní zástupcijsou povinni předložit tyto dokumenty:

3a xou t-li n peAcTaBH h xtt 3060e'Rga Hi no4arr ra xi 4oxynneurr :

a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

3aflBy npo 3apaxyBaHHn AlATvHu Ao noqaTKoeoT ulxonr Mo}xHa aa6parr ií oco6ncro y
ei4nosi4xiň uxoni)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dok|adu, která se
založí do spisu);

AoKyMeHT ArTIAHA, B RKoMy e eisa (nxr4o AoRyMeHTýt He noAarcTucR oco6rcro, rpe6a
HaAaTh xonito AoKyMeHTa, nxy 6y4e nomiu-lexo y nanxy);

c) doklad, ze kterého vyp|Yvá oprávnění dítě zastupovat.

AoKyMeHT/ tllo Aa€ npaBo npeAcTaBnRTÁ AVíV4HY.

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

Piuexnn npo 3apaxyBaHHff AvltvHÁ Ao noqaTKogoi luxonr nprňmae AnpeKTop llJKo,nil 3a
BcTa HoB.neHnnnr xpnrepinnnn,

V/rvr. Bohdíkově dne/4ara 16. 5.2022 zÁxt-rolí 9(oLA A r.trreŘsxÁ §<oul
BOHDÍKOV, okres Šumperk

rZL_./
Ředitet školy / AupeKmop noqomKoBoi'wxonu

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

É oíganizace -1-
oHDÍKoV 48tč: iel.: §832q6t5ó



ffirr*Ányrgr*ím l*r:ruÁrur uvmĚnn*íNm eÁpesu m* pŘrm§tc*e-ruíNn: urer*Ěg"ÁvÁr*lvn ŘKc}ř"ttl§p#Ť

Rfrflf; trffiRž/žffiB§ pmma"r § § rÁl<mr*g č. 6§fř#žtr Sa- {Lnx [Jlemx;en*n ňttorsru,í}

íloai4oruneH Hf, n po cnellian uH ra ř 3a n ]4c Ao Aoll! Kin uroro H a Bqan bHoro
3aKnaAy Ha HaBqanannňpit<2O2212023 sri4no s § 2 3axony Ng67l2O22

36. (anexc Vxpaila>l - ocaira)
Ředitel mateřské školy /,{r,rpexrop AI4TF9oro caAxa: Mgr. Aiena Vokurková

oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle § 2 zákonač.67|2022 Sb. do předškolního
vzdělávání pro školní rok2022/23:

noai4onnnne npo nnicqe Ta qac npoBeAeHHR cne4ianuHoro 3anhcy ei4nosi4Ho .qo § 2 3axorry Ne

67 /2022 36. 4o 4otuxilunoro HaBqanbHoro 3aKnaAy Ha HaBqanuHr,rň pix 2022/2O23:

Tento zvIáštní zápis je určen pouze dětem,

L{eň cneqia ntunň 3annc cTocy€Tbcn rinuxn 4fteň,

o kteným byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajíně. Prokazuje
se vízorným štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

nxi orpnnnanv TvM,r'acoguú saxncr y aa'nsxy s siňHolo a VxpaiHi. lli4reep4xeHHffM €

eisoea xaxnežxa a6o sanrc npo HaAaHHF Tl4MqacoBoro 3axncTy.

o kteným 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 vízov,ým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

nxi orpnnna nn aizy Ha nepeGyeaHHF noHaA 90 4rrie 3 MeTo}o TonepoBaHoro nepe6yeaHHn
y 9ecuxiř Pecny6níqi, flKa 3a 3aKoHoM aBToMaThqHo BBaxa€Tbcn eisoto p.nn inoaennqia s
T]4MqacoBl4M 3axhcToM. íli4rsep4xeHHffM e eisoea uaxneňxa a6o uJTaMn y
3a HopAoH Honny nacnopri.

NevztahuJe se na ostatní cizlnce, byť by měli ukrajinské občanswí.

L|e ue cmocy€mbcn inulux iuosernqie, uaaima flKl4o aoHu epoMadnuu Yxpai'uu.

Termín zápisu l Aara Ta qac 3anhcy: L5.6.2022

Místo zápisu / Micqe 3anhcy: Základní škola Bohdíkov, Bohdíkov 48

Předpokládaný počet přijímaných / Opienroexa xiauxictu 4ireň: 1

Organizace zápisu / l1opn4ox 3anhcy:

1. O př'tjetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českého práva.

3ansy npo 3apaxyBaHHR Aní.4HÁ noAa€ saxoHlinň npeAcTaBHHK 3a 3aKoHoAaBcTBoM VxpaiHra
a6o eaxoHl-|rň npe4craBHnK 3a 3aKoHoAaBcTBoM gecuxoi Pecny6nixr,l.

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

Y 2022/23 HaBqa,flbHoMy pol-Ii aaxonnrň npeAcTaBHt,lx so6oe'RaaHhň 3anvicaTv Ao
AolJJxlnbHoro HaBqanbHoro 3axnaAy AvlTlAHy, nxa nepe6yaae e 9exiT 6inuue 3 nnicnqia inxa Ha

31,.08.2022 poKy Aocfirna S-pivHoro aixy.



3. Zákonní zástupcijsou povinni předIožit §lto dokumenty:

3axoHH i n peAcTa BH!,| xn 3o6oB'RgaHi no4arr raxi 4oxynneHrn :

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

3aFBy npo 3apaxyBaHHfl AnTnHv 4o 4otuxinuHoro HaBqanbHofo 3aKraAy Mox{Ha sa6parra ii
oco6rcro y si4noei4xoMy AHTFt{onny ca4xy)

b) vízov'ý doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokIadu, která se
založí do spisu);

AoKyMeHT AIATÁHIA, B flKoMy e eisa (nxqo AoKyMeHTh He noAapTscn oco6rcro, rpe6a
HaAaTil xonip AoKyMeHTa, nxy 6y4e nonnit4elo y nanxy);

c) dokIad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

AoKyMeHT, lqo Aa€ npaBo npeAcTaBrsTn AnTnHYi

d) potvrzení dětského lékaře z Čn o očkování dítěte (neplatí pro děti pInící povinné předškolní
vzdělávání (tj, děti, které dovršily k 31.8,2022 5 let))

4oei4xa si4 vecuxoro ne4iarpa npo l4enneHHff AÁTÁHI1 (rre cTocy€Tbcfl 4ireň, nxi
ao6oe'RaaHi ai4ei4yaarn 4ouxinun uň Haa\anvanň zaxnag, to6To 4ireň, nxi na 31,.08.2022
p. AocFrrn 5 poxie)

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

Piuentln npo 3apaxyBaHHA AtATuHv Ao 4oulxinuuoro HaBqa.nbHoro 3aKnaAy npntžnnae

An peKTop Ha Bqa,n bHo ro 3a KnaAy 3a BcTa HoB.íle H ilMt4 KphTe plF Ml/.

V/nn. Bohdftově dne/Aara t6.5.2O22

ď ' ,/""?,ap
mgť, Aleno

Ředitel mateřské škoty / AupeKmop dumnqoeo cadxa

vokurková


