Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou
okres Klatovy
Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou
IČO: 70873607
/fax 376392220
E-mail: info@zsjanovice.cz
www.zsjanovice.cz

Č.j.: ZŠJNÚ/156/22
V Janovicích nad Úhlavou dne 09.05.2022

Stanovení termínu zvláštního zápisu dětí cizinců* do 1. ročníku základního
vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Ředitelka Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy podle § 2 odst. 5 a 6 zákona č.
67/2022 Sb., stanovuje místo a dobu zvláštního zápisu dětí cizinců do prvního ročníku základního
vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na:

23. 6. 2022
od 10:00 do 15:00 hod.
v Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy, Rohozenská 225, 340 21
Janovice nad Úhlavou.
Спеціальний запис дітей іноземців до школи, яким надано тимчасовий захист,
відбудеться у четвер, 23 червня 2022 року з 10:00 до 15:00 годин.
Zákonný zástupce dítěte žádající o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání předloží při zápisu potřebné
doklady o pobytu. Ostatní tiskopisy potřebné k přijetí budou vyplněny ve škole v rámci přijímacího řízení.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy.

podepsal
Mgr. Klára Digitálně
Mgr. Klára Marušková
2022.05.10
Marušková Datum:
10:07:44 +02'00'

Mgr. Klára Marušková
ředitelka školy

*vztahuje se na cizince:
- kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým
se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich
dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“). 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 nově automaticky ze zákona považuje za
vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

