
Informace k zápisu dítěte (cizince) do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 

2022/2023 

 

Zvláštní zápis k základnímu vzdělávání proběhne v pátek 1. 7. 2022 od 9:00 do 

15:00hod. v budově školy.  

 

Tento zvláštní zápis je určen 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. 

  

Žádost je možné podat: 

 

• osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu); 

• datovou zprávou (gk5og2); 

• poštou; 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

 

 Žádost k základnímu vzdělávání je ke stažení na internetových stránkách školy nebo 

je možné si ji vyzvednout ve škole do 1. 7. 2022. 

 

K žádosti o přijetí 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. 

 



• Ředitelka školy je povinna přijmout přednostně všechny žáky ze spádové oblasti 

(v případě cizinců s místem pobytu ve spádové oblasti), které k 31. 8. 2022 

dosáhly 6 let. U ostatních dětí postupuje podle vyhlášených kritérií přijímání. 

 

Pokud se k zápisu dostaví dítě, na které se tento zvláštní zápis nevztahuje, ředitelka 

školy zpracuje i tuto žádost, avšak až po vyhodnocení zvláštního zápisu 

 

Více informací ke zvláštnímu zápisu do ZŠ naleznete zde 

https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-ms-a-zs-pro-konani-tzv-zvlastniho-

zapisu/#7- 

 

 V případě dotazů volejte tel. č. 605 910 544 – Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy 
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