Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvková organizace
Informace k dalšímu zápisu dětí – cizinců s dočasnou ochranou
k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023
Na základě ustanovení § 2 odst. 5 zákona č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské
federace, tzv. zvláštního zákona, stanovila ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvkové organizace, po dohodě se zřizovatelem Městem Velká Bíteš, termín a
místo dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Termín a doba zvláštního zápisu:
- čtvrtek 14. července 2022
- od 10,00 do 14,00 hodin.
Místo zápisu:
- budova Mateřské školy Lánice 300, Velká Bíteš
Další informace:
-

zvláštní zápis se koná prezenční formou, tj. za osobní účasti dítěte a jeho zákonného
zástupce;
lze využít i podání žádosti přes datovou schránku nebo e-mailem elektronicky
podepsanou žádostí nebo ústním podáním do protokolu;
žádost o přijetí ve zvláštním zápisu mohou podat pouze děti – cizinci, podle výše
uvedeného § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022,
další informace naleznou zájemci zde https://www.edu.cz/ukrajina/

Co zákonní zástupci s sebou k zápisu přinesou:
1) vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
2) Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci,
(netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné);
v případě, že zákonní zástupci nemají k dispozici tiskárnu, mohou si oba tiskopisy
vyzvednout, po telefonické domluvě na telefonu 725 909 813 v MŠ Lánice 300, Velká
Bíteš;
3) doklad, kterým doloží místo pobytu dítěte pro určení spádovosti;
4) doklad totožnosti dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce, tj. vízum se štítkem
nebo záznamem o udělení dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině;
5) nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (vízový štítek
nebo razítko v pasu).
Všechny tiskopisy a doklady se při zápisu předkládají v originále.
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