
ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince 
(Ukrajina) 

 

Закон № 67/2022 Зб. від 17 березня 2022 року «Про заходи у сфері 
освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, 
спричиненим вторгненням військ Російської Федерації» 

Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti 
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

 регулює заходи у сфері освіти, які застосовуються до іноземців, яким 
надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону 
про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території 
України, спричиненим вторгненням російських військ відповідно до 
Виконавчого рішення Ради ( ЄС) 2022/382 РІШЕННЯ КОМІСІЇ від 4 
березня 2022 року про встановлення справи про масовий наплив 
переміщених осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС 
та встановлення їх тимчасового захисту (далі – «іноземець». ") 
 

 upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují 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“) 

 Директор дитячого садка або початкової школи, що має відведену 
зону охоплення відповідно до частини 2 статті 178 або частини 3 
статті 179 Закону про освіту, визначає місце і час подальшого 
зарахування до дошкільного або початкового навчального закладу зі 
школи. 2022/2023 рік, з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року 
 
 

 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 
 
 



 Подати заявку на цю реєстрацію може лише іноземець. Іноземець не 
може подавати заяву про реєстрацію у строк, передбачений 
частиною 2 статті 34 або частиною 4 статті 36 Закону про освіту. 
 

 K tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec.  

  

Дата подальшого зарахування до базової освіти на 2022/2023 
навчальний рік: четвер, 16 червня 2022 року з 13:00 до 16:00 годин 
в будівлі початкової школи Světecká 285, Kostomlaty pod Milešovkou 

Termín dalšího zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 
2022/2023:  čtvrtek 16. června 2022  od 13:00 hod. do 16:00 hod. v 
budově ředitelství – Světecká 285, Kostomlaty pod Milešovkou    

 

 

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince 
(Ukrajina) 

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově II. stupně ZŠ 
(ulice Světecká 285) ve dnech: 

 ve čtvrtek 16.6.2022 od 13.00 - 16.00 hod., 

 
Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění 
povinnosti školní docházky 
 
Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), včetně posledních změn a doplňků. 
 
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel 
základní školy podle § 165 školského zákona. 
 
Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií: 

- Trvalý pobyt ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy Kostomlaty 
pod Milešovkou. 



stem pobytu v jiné městské části 

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že 
počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude 
pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium 
splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce 
pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. 
O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn 
na stránkách školy. 

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době 
stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. 
/školský zákon/ § 182a. 

 zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2022 dovrší šesti let věku 
 k zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného 

zástupce 
 s dokladem místa pobytu /nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …./ 
 pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ, prosíme,  vyplňte formulář: 

o Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář v 
ukrajinském jazyce) – příloha č. 1 

o Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – příloha č. 2 
o Žádost o odklad povinné školní docházky – příloha č. 3 

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu 
s přílohami: 

  

 k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k 
povinné školní docházce podle §37, tj. dne 16. 6. 2022 musí zákonný 
zástupce doložit: 

o doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro 
děti a dorost 

o doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo 
speciálního pedagogického centra 

 kontakty pedagogicko-psychologické poradny Teplice -  
 školní připravenost 
 žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 

27/2016 Sb. 

  

V současné době kapacita školy neumožňuje pro školní rok 2022/2023 zřídit 
přípravnou třídu. 

 

 

 

https://www.zsfrycovicka.cz/_dokumenty/532020135623133/zadost-o-prijeti-ditete-zs-cesko-ukrajinsky-1.doc
https://www.zsfrycovicka.cz/_dokumenty/532020135623133/zadost-o-prijeti-ditete-zs-cesko-ukrajinsky-1.doc
https://www.zsfrycovicka.cz/_dokumenty/532020135623133/zsfrycovicka-2022-zadost-zakladni-1.doc
https://www.zsfrycovicka.cz/_dokumenty/532020135623133/zsfrycovicka-2022-zadost-odklad-1.doc


Příloha č. 1 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

Заява про зарахування дитини до початкової школи 

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини 

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище: 

………………………………………………………………………………………………… 

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце 

проживання 

………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): 

………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):  

………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu: 

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання  

………………………………………………………………………………………………… 

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину 

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození dítěte/ Дата народження 

дитини.............................................................................. 

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце 

проживання: 

………………………………………………………………………………………………… 

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává 

До  початкової школи, діяльність якої здійснює 

 

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou /   Назва школи  

□ od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023* 

□ okamžitě*/ негайно* 

*Označte jednu z možností/*Позначте одну з можливостей. 

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne!дата ………………………   

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини 



Příloha č. 2 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Správní orgán (škola) 

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace, se 

sídlem Světecká 285, 417 54 Kostomlaty pod Milešokvou, IČ: 72745380,  zastoupená Ing. 

Petrem Martínkem, ředitelem školy 

 
Zákonný zástupce žadatele (dítěte) 

Jméno a příjmení, datum narození:  ..………………………….……………………………………... 

Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………….. 

Jiná adresa pro doručování (poštovní adresa, datová schránka): 

………………………………………………………………………………………………………… 

Další kontaktní údaje (e-mail, telefon - nepovinné údaje1): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Žadatel (dítě) 
Jméno a příjmení dítěte: ………….…………………………………………………………………... 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu: ……………………………….……………………………………................. 

Doplňující informace k žádosti (pokud jsou uvedeny v kritériích školy, jsou potřebné k posouzení)2: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Žádám o přijetí dítěte k povinné školní docházce do  

Základní školy a Mateřské školy Kostomlaty pod Milešovkou 

příspěvkové organizace, ode dne 1. 9. 2022 do 1. ročníku. 

 

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou je správcem osobních údajů. Informace o 

zpracování svých osobních údajů naleznete na www.zskostomlatypm.cz 

 

Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které jsem 

uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.  

 

                                                           
1 Uveďte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktováni. 
2 Např. spádová škola, starší sourozenec, blízkost školy od bydliště. 



V …………………………… dne …………………………………….. 

 

Podpis zákonného zástupce3: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně 

způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání 

vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný 

zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí 

osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

 

 



Příloha č. 3 

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod 

Milešovkou, příspěvková organizace 
Světecká 285, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou 

ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 

Správní orgán (škola) 

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace 

se sídlem Světecká 285, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, zastoupená Ing. Petrem 

Martínkem, ředitelem školy 

 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte) 

Jméno a příjmení, datum narození:  

..………………………….……………………………………... 

Místo trvalého pobytu: 

……………………………………………………………………………….. 

Jiná adresa pro doručování4: 

…………………………………………………………………………. 

Další kontaktní údaje (e-mail, telefon – nepovinné kontaktní údaje5): 

………………………………. 

 

Účastník řízení (dítě) 

Jméno a příjmení dítěte: 

………….…………………………………………………………………... 

Datum narození: 

……………………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště: 

……………………………………….……………………………………................. 
 
 

 

Na základě § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

žádám o odklad začátku povinné školní docházky dítěte, kterou má  

nastoupit ve školním roce 2022/2023, o jeden školní rok. 
 

 

 

K žádosti je třeba přiložit (1) doporučující posouzení příslušného školského poradenského 

zařízení (PPP či SPC) a (2) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou je správcem osobních údajů. Informace 

o zpracování svých osobních údajů naleznete na internetových stránkách školy 

www.zskostomlatypm.cz.  

 

 

                                                           
4 Např. poštovní adresa, datová schránka. 
5 Uveďte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktováni. 

http://www.zskostomlatypm.cz/


Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.  
 

V …………………………… dne …………………………………….. 

 

Podpis zákonného zástupce6: ………………………………………… 

                                                           
6 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně 

způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním 

jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů 

jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte 

sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

 


