
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2022/2023 PODLE§ 2 ZÁKONA Č. 67 /2022 SB. {LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) 

íloBiA0M/leHHff npo cneu,ia/1bH111M 3an1,1c A0 AOWKi/lbHOr0 HaB4a/1bH0ro 

3aK/1aAv Ha HaB4a/1bHll1H pi K 2022/2023 3riAHO 3 § 2 3aK0HY NQ 67 /2022 

36. («neKc YKpa'iHa» - oceira)

Ředitel mateřské školy / A11peKTOP Al1TR40ro caAKa ČÍŽKOV 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67 /2022 Sb. do předškolního 
vzdělávání pro školní rok 2022/23: 

noBiAOM/lR€ npo Micu,e Ta 4ac npoBeAeHHR cneu,ia/lbHOro 3an11cy BiAnOBÍAHO AO § 2 3aKOHY NQ 
67 /2022 36. AO AOWKÍ/lbHOro HaB4a/lbHOro 3aK/laAY Ha HaB4a/lbHl1i1 pi K 2022/2023: 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 

LJ,ei1 cneu,ia/lbHl1i1 3an11c CTOCYETbCR Ti/lbKl1 AiTei1, 

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

RKi OTp11Ma1111 T"1M4aCOBl1i1 3aXl1CT y 381R3KY 3 sii1HOK) 8 YKpa'i°Hi. íliATBepA>KeHHRM €
si3osa HaK11ei1Ka a6o 3an11c npo HaAaHHR rnMYacosoro 3ax11cTy.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,
který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

RKi 0Tp11Ma1111 si3y Ha nepe6ysaHHR noHaA 90 AHiB 3 MeTOK) rn11eposaHoro nepe6ysaHHR
y YecbKii1 Pecny611iu,i, RKa 3a 3aKOHOM aBTOMarn4HO BBa>Ka€TbCR BÍ30K) AflR iH03eMU,iB 3
T"1M4aC0811M 3aXl1CTOM. íliATBePA>KeHHRM € Bi3osa HaK11ei1Ka a6o WTaMn y
3aKOPAOHHOMY nacnopTi.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

l.fe He cmocyembCR iHWUX iH03eML(i8, Haeimb RKU{O BOHU 2poMaORHU YKpaiHU. 

Termín zápisu/ AaTa Ta yac 3an11cy: 

Místo zápisu / Mic4e 3an11cy: 

14. 6. 2022 od 12- 16hod.

MŠ ČÍŽK0V. 

Předpokládaný počet přijímaných / OpieHTOBHa Ki/lbKicTb AiTei:1: O. 

Organizace zápisu/ ílopRAOK 3an11cy: 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českého práva.

3aRBY npo 3apaxysaHHR Al1T"1Hl1 nop,a€ 3aKOHHl111 npeACTaBHl1K 3a 3aKOHOAaBCTBOM YKpa'i°Hvl
a6o 3aKOHHl11::i npeACTaBHl1K 3a 3aKOHOP,aBCTBOM YeCbKO"i Pecny611iK11.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit
dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku S let.

y 2022/23 HaB4a/lbHOMY pou,i 3aKOHHl11::i npeACTaBHl1K 306081R3aH111:::\ 3an11carn AO
AOWKillbHOro HaB4a/lbHOíO 3aK/laAY Al1T"1Hy, RKa nepe6ysa€ 8 Yexi"i 6illbWe 3 MiCRU,iB i RKa Ha
31.08.2022 poKy AOCRr/la 5-pi4HOro BiKy.





 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 
 

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини 

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання 
……………………………………………………………………………………………………… 
Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): 
……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):  
……………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu: 

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання  
……………………………………………………………………………………………………… 

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину 
Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Datum narození dítěte/ Дата народження дитини.............................................................................. 
Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання: 
………………………………………………………………………………………………………… 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 

до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює 
Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, p. o.  

 
□ od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023* 
□ okamžitě*/ негайно* 

*Označte jednu z možností/*Позначте одну з можливостей. 

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne!дата ………………………   

 
………………………………………. 
podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини 
 
 
Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy 
se začne vzdělávat): 
Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)  
Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного 
навчального року, коли вона починає навчання): 
Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має 
документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність 
протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких 
відповідних законів», з поправками і доповненнями)  



POTVRZENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST 
 
 
Potvrzuji, že dítě: 
 
Jméno a příjmení dítěte: …........................................................................................................ 
 
Bydliště: …................................................................................................................................ 
 
Datum narození: …......................................................... 
 
 
a/  se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování 1) 

 
b/  je proti nákaze imunní 1) 

 
c/  se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 1) 

 
 
 
Potvrzení se vydává na žádost zákonného zástupce pro potřeby přijetí dítěte do mateřské školy 
jako povinný doklad podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví. 
 
 
 

 
1)  nehodící se škrtněte 
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