Zápis do všech ročníků základních škol
pro ukrajinské děti s uděleným vízem strpění
a místem pobytu v Praze 6
proběhne v úterý 21. 6. 2022 od 9–12 hod.
v KC Slunečnice, Kolejní 4
S sebou:
 vyplněnou žádost o přijetí
 vízum za účelem strpění pobytu v ČR

Co má rodič, zástupce dítěte udělat?
1.	zaregistrovat dítě do el. systému na www.jakdoskoly.cz,
vyplnit a vytisknout žádost
2. přijít k zápisu

Zápis pro děti z Ukrajiny do 1. tříd základních
škol v MČ Praha 6 pro školní rok 2022/2023
k plnění povinné školní docházky
Přijímání do 1. tříd základních škol v MČ Praha 6 pro školní rok 2022/2023
se týká dětí:
–	kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č.
67/2022 Sb. (Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)
–	které se narodily v období mezi 01.09.2015 až 31.08.2016
–	které mají faktický pobyt na území MČ Praha 6
(přehled ulic: https://www.praha6.cz/spadove_oblasti)
Pro zjednodušení vlastního zápisu lze vyplnit registrační údaje v evidenčním systému MČ Praha 6: https://jakdoskoly.cz/ukrajina/#content. Potřebné údaje je třeba
vyplnit česky a výhradně latinkou.
Termín a místo zápisu (tj. předání vyplněné žádosti, doložení totožnosti dítěte
a zákonného zástupce – případně opatrovníka – a místo stávajícího pobytu):
21. 6. 2022 od 9:00 h do 12:00 hodin v Komunitním centu Slunečnice, Kolejní 4,
Praha 6 – Dejvice.
Děti budou přijímány podle následujících kritérií do předem stanoveného
počtu přijímaných dětí (tento počet stanoví ředitel příslušné základní školy):
1. Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy;
2. Dítě s místem faktického pobytu v dané městské části;
3. Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
4. Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
* Obecně závazná vyhláška č. 5/2022 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol – https://www.praha.eu/file/3406046/vyhlaska_c._5_2022.pdf)
V případě většího počtu uchazečů, než kolik jich základní škola bude moci
přijmout, bude výběr uchazečů proveden losováním pod přidělenými registračními čísly.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registrovanými čísly na vývěsce a webových stránkách příslušné základní školy. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemným rozhodnutím zaslaným doporučeným dopisem do místa
uvedeného faktického pobytu. Informaci o nepřijatých dětech zašle základní škola
svému zřizovateli, který zajistí místo v jiné základní škole v MČ Praha 6, nebo v jiné
základní škole na území hl. m. Prahy, nebo v jiné základní škole v jiném kraji České
republiky.

