Kritéria pro přijetí dítěte cizince s dočasnou ochranou k povinné
školní docházce pro školní rok 2022/2023
Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:
1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem pobytu
ve školském obvodu ZŠ a MŠ Kamenice, okres Jihlava, příspěvková
organizace, které do 31.8.2022 dosáhly věku 6 let.
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ S DOČASNOU OCHRANOU K POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
► Žádost o přijetí, případně žádost o odklad zahájení povinné školní docházky, 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).
► Žádost je možné podat: ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu); osobním
podáním (typicky osobní účastí při zápisu); datovou zprávou; poštou; e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem.

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Výsledky zápisu – přijaté děti, budou zveřejněny na základě přidělených registračních
čísel.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst.
2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě na pracovišti
základní školy a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu přijatých dětí
se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn.,
že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do ZŠ a ani je škola
nebude zákonným zástupcům doručovat.
Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí
o nepřijetí k povinné školní docházce si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně tam,
kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky. V případě,
že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno
nejpozději do 30 dnů od data podání. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, uvede ji
do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové
schránky.
DOTAZY – v případě dotazů kontaktujte ředitele ZŠ a MŠ.

