
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) 

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на 
навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.  

(«лекс Україна» - освіта) 

 

Ředitel základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková 
organizace / Директор початкової школи Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková 
organizace 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního 
vzdělávání pro školní rok 2022/23: 

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 
67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023: 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje 
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова 
наклейка або запис про надання тимчасового захисту. 

o 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. 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування 
у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з 
тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному 
паспорті. 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.  

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022, 15:00 – 17:00 hodin 

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 
511 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 4 

Organizace zápisu / Порядок запису: 

1.  O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle 
českého práva. 

 Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України 
або законний представник за законодавством Чеської Республіки. 

 



2.  Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 
přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 
let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné 
doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa.  

 У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого 
класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 
року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки 
обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок 
відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного 
психолога. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: 

Законні представники зобов’язані подати такі документи: 

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  

 заяву про зарахування дитини до початкової школи  

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí 
do spisu); 

 документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати 
копію документа, яку буде поміщено у папку); 

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat. 

 документ, що дає право представляти дитину. 

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. 

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за 
встановленими критеріями. 

 

 

V /м. Lipníku nad Bečvou dne/дата 24.5.2022     

 

 

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи 

 

 

 

 

 

 

 



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 Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace  

□ 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 



Žádost o odklad povinné školní docházky/  

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти 

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 odklad povinné školní docházky o jeden školní rok/ 

Я прошу відкласти обов'язкове шкільне навчання на один навчальний рік  

 

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: 

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

na školní rok 2023/2024/ на 2023/2024 навчальний рік* 

ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává/ директор початкової школи, діяльність якого 

здійснюється 

Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 

 

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

………………………………………. 

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини 



Informace pro žadatele: / Інформація для заявників: 

Žádost je třeba podat v době zápisu, tj. 8. 6. 2022. 

Povinnou přílohou žádosti o odklad povinné školní docházky jsou doporučující posouzení 

příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. 

Заява повинна бути подана під час запису, тобто не пізніше 15. липня 2022 року. 

Обов'язковим додатком до заяви про відстрочення обов'язкової освіти є рекомендаційна 

оцінка відповідного шкільного консультаційного закладу та рекомендаційний висновок 

лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, 

příspěvková organizace 

 

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy 

Zvláštní zápis 2022/2023 

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku 

věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění 

povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a 

požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 

do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do 

konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, 

která k žádosti přiloží zákonný zástupce.  

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Termín 

zvláštního zápisu byl stanoven na 8.6.2022.  

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se 

sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě 

cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro 

žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí 

ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce srpna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Přednostně budou přijati:  

1. Děti, které mají místo pobytu ve školském obvodu základní školy.  

2. Děti, které navštěvují naší mateřskou školu a mají sourozence v naší základní škole nebo    

mateřské škole.  

3. Děti, které mají bydliště mimo stanovený obvod.  

 

Poznámka: Číselné pořadí stanovuje pořadí priorit při rozhodování.  

V případě, že po uplatnění výše uvedených kritérií nebude moci ředitel školy rozhodnout o 

přijetí nebo nepřijetí dítěte, bude provedeno losování. Losování provede člen školské rady za 

přítomnosti zástupce ředitele školy a vedoucí odboru školství MěÚ Lipník nad Bečvou. Z 

losování bude vyhotoven písemný zápis.  

 

Předpokládaný počet přijímaných dětí je 4.  

 

 

V Lipníku nad Bečvou 24. května 2022                           Mgr. Martin Drietomský  

   ředitel školy 


