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Kritéria k zvláštnímu zápisu k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základní školy pro školní rok 

2022/2023- vztahující se na děti – Uprchlíky z Ukrajiny 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody stanovila následující 

kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a ve 

znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí 

k základnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

základní školu. 

 

Ředitelka školy stanovuje maximální počet 8 přijímaných dětí do 1. ročníku k základnímu vzdělávání 

pro školní rok 2022/2023 

 

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

šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu 

k povinné školní docházce ve dnech zápisu ustanovených školou. 

 

 

Při přijímání dětí – uprchlíků z Ukrajiny k základnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritéria 

uvedeného níže. 

 

1. Pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy (tzv. školském obvodu), tj. na území města Ralsko v době 

zápisu a podání přihlášky k základnímu vzdělávání v naší škole. 

 

 

 

Zvláštní zápis se týká dětí cizinců a jedná se pouze a výlučně o osoby: 

1. kterým byla dočasně poskytnuta ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se 

vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany 

2. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který 

se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje 

se uděleným štítkovým vízem nebo razítkem v cestovním pasu. 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství není-li v konkrétním případě 

v zákoně výslovně uvedeno jinak. 

 

Pro uplatnění daného kritéria jsou podstatné informace uvedené žadatelem o přijetí v žádosti o přijetí 

do 1. ročníku k povinné školní docházce v den zápisu. 

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny žadatele dle kritéria, protože by došlo 

k překročení kapacity, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi žadateli splňující dané 

kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy a pověřeného 

pedagogického pracovníka školy. Losovat se bude z registračních čísel, která budou žadatelům 

přidělena v den zápisu ve škole. Losování bude veřejné a z losování bude proveden zápis. 

 

V Ralsku dne 2. 5. 2022 

 

Mgr. Šárka Kalvová 

Ředitelka školy 
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