Vyhlášení dalšího termínu zápisů do mateřské školy pro
školní rok 2022-2023

UPOZORNĚNÍ
Tento další zápis k předškolnímu vzdělávání je vyhlášen dle Zákona č.67/2022Sb., ze dne 17.3.2022
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, týká se tedy pouze dětí příchozích po začátku tohoto konfliktu.

Zápis je stanovený na čtvrtek 9.6.2022
V Liberci dne 20.4.2022
Eva Tichá, ředitelka školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání – zvláštní zápis
pro děti z Ukrajiny – školní rok 2022/2023
Zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje §1 zákona č.67/2022 Sb., Lex
Ukrajina.
Jedná se tedy o děti:



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 (nově
se automaticky považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou) – prokazuje se vízovým
štítkem nebo razítkem v cestovním pasu

Termín a místo zápisu – podání žádosti o přijetí
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podat dne 9.6.2022 v Mateřské škole
„Sluníčko“,Liberec, Bezová 274/1, 460 14 Liberec a to od 8:00 – 15:00 hodin.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává rodič, prarodič, zletilý sourozenec, osoba, která má
dítě svěřené do péče, obecný opatrovník určený soudem nebo ústavní zařízení, do kterého je dítě
svěřeno.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit:





k nahlédnutí originál ( nikoli kopii) dokladu totožnosti dítěte a totožnosti zákonného
zástupce, včetně víza
prokazatelné doložení místa pobytu dítěte
potvrzení českého praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, imunitě či
kontraindikaci
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( ke stažení na školním webu)

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:







Dítě, které k 31.8.2022 dovrší věku tří let a má místo pobytu v příslušném školském obvodu
na území města Liberec Děti budou přijaty dle data narození, od věkově starších.
Vzděláváno v mateřské škole může být dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v
souvislosti s válkou na Ukrajině, prokázané vízovým štítkem, záznamem o udělení dočasné
ochrany, nebo uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu (dále jenom
vízum).
Žádost o přijetí do MŠ podává rodič, prarodič, zletilý sourozenec, osoba, která má dítě
svěřené do péče, obecný opatrovník určený soudem nebo ústavní zařízení, do kterého je dítě
svěřeno.
K předškolnímu vzdělávání budou v případě volné kapacity přednostně přijaty děti, které k
31.8. dovršily věku 5 let, s místem pobytu na území školského obvodu ( území města Liberec)

Správní řízení probíhá standartním způsobem






Žádosti k předškolnímu vzdělávání se podávají dne 9.6.2022 osobně, na adrese Mateřská
škola „Sluníčko“. Liberec, bezová 274/1 , 460 14 Liberec od 8:00 do 15:00 hodin.
Žádosti budou řádně zaevidovány
Pokud to bude umožňovat kapacita školy, bude přijat počet dětí do doplnění rejstříkové
kapacity školy
Kriterium pro přijetí dítěte je věk, přednostně budou přijati předškoláci
Pokud z kapacitních důvodů nebude možné přijmout děti z Ukrajiny, ředitelka neprodleně
informuje zřizovatele.

V Liberci 20.4.2022
Eva Tichá, ředitelka školy

