
Zápis do 1. třídy pro děti z Ukrajiny 

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání v souladu se 

zákonem č. 67/2022 ze dne 17. 3. 2022 o opatřeních v oblasti školství 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace. 

Zákon č. 67/2022 upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, 

kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle výše 

uvedeného zákona.  
 

Termín zápisu je 2. 6. 2022 od 7.00 do 14.30 hodin 

Zápis je organizován za osobní přítomnosti rodičů (popřípadě i dětí). 

• Zúčastní se děti, které v období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 mají 6. narozeniny a děti 

s odkladem školní docházky. 

• Potřebné formuláře budou vyplněny při vlastním zápisu, zákonní zástupci předloží 

k nahlédnutí povolení k pobytu (pas, vízum), popřípadě kontaktujte školu: 731 470 912 

(i v případě, že se nemůžete osobně dostavit k zápisu). 

• Pří zápisu bude dítěti přiřazeno registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno oznámení 

o přijetí v zákonem stanovené lhůtě. 

• V případě žádosti o odklad školní docházky zákonní zástupci vyplní patřičnou žádost a 

doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo 

klinického psychologa, nejpozději do konce července 2022. 
 

Kritéria přijetí: škola bude přijímat děti do celkové kapacity školy – 240 žáků. 
 

Ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 

odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu 

k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době 

od 1. června 2022 do 15. července 2022. Na zápis podle věty první se vztahují pravidla 

pro zápis podle školského zákona s výjimkou termínu konání podle § 34 odst. 2 a § 36 

odst. 4 školského zákona. 
 

K zápisu podle výše uvedeného může podat přihlášku jen cizinec. Nelze ale podat 

přihlášku k zápisu konanému § 34 odst. 2 a § 36 odst. 4 školského zákona. 
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