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ZÁPIS do 1. ročníku a do MŠ pro cizince (Ukrajina) 
  
ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ a do MŠ pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v 

souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
  

ZÁPIS do 1. ročníku a do MŠ pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově základní školy ZŠ  
Markvartice 197 ve dnech: 

 ve středu  1. 6. 2022 od 11.00 - 13.00 h., 

 v případě nemoci – po telefonické domluvě bude dohodnut náhradní termín (tel. 775862466) 
  
S sebou: 

 vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - CZ/UK formulář naleznete dále  

 vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) 
 doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat 

 potvrzení o adrese pobytu 
  
Kritéria pro přijetí: 
  

1. Dítě má trvalý pobyt v obci Markvartice. 
2. Dítě má trvalý pobyt v rozšířeném spádovém obvodu dle obecně závazné vyhlášky obce Markvartice – obec 

Veselé. 

 
Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena max. 1 třída s max. kapacitou 20 žáků ve třídě, v MŠ bude 

otevřeno oddělení s maximální kapacitou 22 dětí 
 

Věk zapisovaných dětí: K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 jsou přijímány děti 
narozené do 31. 8. 2016. Do MŠ jsou přijímány děti podle věku – viz pravidla pro přijetí na webu MŠ 

Rozhodnutí o přijetí: Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů 
pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: 

www.zsmarkvartice.cz . Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.  

 
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 1. 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 

 
 
 
 
 
V Markvarticích dne 1. 5. 2022 
Mgr. Magda Petrášková, ředitelka ZŠ a MŠ Markvartice 

 
 
 
 
 

 

http://www.zsmarkvartice.cz/
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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 Markvartice  od 

školního roku 2022/2023/ навчального року 2022/2023  

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

 

dne/дата ……………………… ………………………………………. 

 

 podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини: 
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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*  

ředitelku základní školy, jejíž činnost vykonává/ директор початкової школи, 

діяльність якого здійснюється Základní škola a Mateřská škola Markvartice  

 

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. nejpozději do 15. 

července 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. 

 
 
 

 


