ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS
URČENÝ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Z UKRAJINY KE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A ZŠ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Ředitel Základní škola a mateřské školy, příspěvková organizace, oznamuje, že
zvláštní zápis se koná
v pondělí 27. června 2022 od 12:00 do 14:00
prezenční formou v ředitelně školy.
Kdo může být vzděláván v mateřské a základní 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 a základní 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 nebo obecný opatrovník (určený soudem)
· ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřen.
K zápisu je nutné doložit:
· K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
(vízum strpění nebo dočasné ochraně);
· Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
· Žádost o přijetí – možnost vyzvednutí ve škole
· potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
(neplatí pro ZŠ a děti předškolního věku)
Povinné předškolní vzdělávání se ve školním roce 2022/2023 vztahuje na děti
narozené 1.9.2016 do 31.8.2017.

Povinná školní docházka se ve školním roce 2022/2023 vztahuje na děti narozené do
31.8.2016.
Zvolená kritéria – základní škola
1. Dítě s místem trvalého pobytu v obcích Sloup, Šošůvka, Němčice, Petrovice,
Žďár, Vavřinec (3 body).
2. Starší sourozenec (sourozenci) je (jsou) žákem (žáky) ZŠ a MŠ Sloup (2 body).
V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.
Počet žáků, které je možno přijmout:
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Zvolená kritéria – mateřská škola
Kritérium

Bodové hodnocení

1.Trvalý pobyt dítěte

Pobyt ve Sloupu
(zřizovatel školy)

5 bodů

2. Věk dítěte

Dosažení 5 let věku do 31.
srpna 2022

5 bodů

Dosažení 4 let věku do 31.
srpna 2022

4 body

Dosažení 3 let věku do 31.
srpna 2022

3 body

Mladší dítě
3. Sourozenec

MŠ Sloup navštěvuje
starší sourozenec

2 body
1 bod

Legenda
•
•
•
•
•

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data
narození (od nejstaršího po nejmladší).
Děti, které dosáhnou věk tří let až v průběhu školního roku 2022 / 2023, budou
do naplnění kapacity školy přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.
Dalším kritériem je, zda je dítě připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým
vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy.
Mělo by zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit,
umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit

pleny, umět se vysmrkat, umýt se, oblékat se a obouvat, komunikovat s
dospělou osobou.
V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.
Počet dětí, které je možno přijmout do MŠ Sloup:
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