Zápis do mateřské školy pro cizince s dočasnou ochranou
Zvláštní zápis 28. 6. 2022
Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na
Ukrajině, tj. pouze dětem,
• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým
štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
• 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.
Počet volných míst: 5
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 pro cizince s dočasnou ochranou proběhne v ZŠMŠ Plesná,
p. o. v úterý 28. 6. 2022 od 12:30 do 13:3 hodin. Zápis proběhne v budově MŠ Lázeňská 387, Plesná.
Žádost o přijetí může podat:
•
•

zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec, viz
informace MPSV, str. 2-3 a příloha č. 1);
zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).

K žádosti je nutné přiložit:
•
•
•

•

vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do
spisu);
doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování),
v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta
pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní
dny ode dne této změny;
potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti
plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

Doporučuji využít tyto řádné termíny zápisu, i když lze děti mimořádně zapsat i během školního roku
– na tyto by však v případě vysokého zájmu nemuselo zbýt v MŠ místo. Zapsány do MŠ musí být
všechny děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let (zápis se tedy netýká dětí, které již do MŠ
chodí).

Zvýhodňující kritéria
- kritéria, podle kterých budou k docházce do mateřské školy přednostně přijímány děti k pravidelné
docházce (budou využita v uvedeném pořadí, pokud bude počet přihlašovaných dětí převyšovat
možnosti MŠ):
1) Trvalé bydliště – přednostně budou přijímány děti, které mají nahlášené místo pobytu v katastru
města Plesná (Plesná, Lomnička, Vackov, Smrčina), které k 31. 8. 2022 dosáhly 3 let.
2) Pokud nebude dostačujícím kritériem kritérium 1), pak věk dítěte – přednostně budou přijaty děti
rok před začátkem školní docházky (k povinnému předškolnímu vzdělávání), následně děti starší 4 let

(ve věku od 4 do 5 let), následně děti starší 3 let (ve věku od 3 do 4 let). K docházce do MŠ mohou být
přijaty i děti ve věku od dvou let.
V případě, že dojde k situaci, kdy nebudou daná kritéria pro výběr dostačující (nelze jednoznačně určit
hranici pro přijetí dětí, které splňují dané kritérium), bude výběr proveden podle věku (starší má
přednost) a v případě shodného data narození losováním.

O přijetí dítěte nerozhoduje při včasném podání datum podání ani pořadí podané žádosti, přednost
mají děti, jejichž přihlášky byly podány v době konání zápisu.

K zápisu se mohou přihlásit prostřednictvím svých rodičů děti, které k 1. 9. 2022 dosáhnou věku dvou
let.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v MŠ, bude oznámeno zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam
bude zveřejněn na nástěnce u vchodu do ZŠ (Školní 235) a elektronicky na webu školy
(www.zsplesna.cz), a to alespoň po dobu 15 dnů.
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