
Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace 
Kuřívody 700; 471 22 Kuřívody – Ralsko ČJ. 2/ZPŠD/2022 
 

Rozhodnutí o vyhlášení, zvláštního zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 

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., a v souladu 

s ustanovením § 3a vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, vše ve znění pozdějších právních předpisů a zákona č. 67/2022 Sb. Ze dne 17. 

března 2022 o opatření v oblasti školství s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí 

vojsk Ruské federace. 

 

Zápis bude probíhat prezenční formou v termínu 7. 6. 2022 od 13:30 do 15:30 hod. 

 

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. 

 

Zápis bude probíhat v budově ZŠ školy.  

Maximální počet 8 přijímaných dětí do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

 

 V případě, že zákonný zástupce zapisovaného dítěte se nemůže zúčastnit z důvodu hodného 

zřetele, domluví si náhradní termín s ředitelkou školy Mgr. Šárkou Kalvovou. 

 

 

Důležitá informace 

Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem plnění povinností vyplývající ze školského zákona a jeho 

prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy 

v souladu s ustanovením z § 16 školského zákona. Rozsah zpracovaných osobních údajů vyplývá 

z ustanovení § 28 školského zákona. 

Osobní údaje budou zpracovány po dobu plnění povinné školní docházky v naší škole. Osobní údaje 

budou zpracovány školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou 

dále předávány. Subjekt údajů, res. Jeho zákonný zástupce má právo přístupu k osobním údajům, právo 

na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovena zákonem č. 110/2019 Sb. Ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Organizace 

V průběhu zápisu proběhne se souhlasem zákonného zástupce rozhovor a další činnosti s dítětem na 

jejich základě jde orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupů RVP ZV. 

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. 

 

 

V Ralsku Kuřívodech dne 2. 5. 2022 

Mgr. Šárka Kalvová 

ředitelka školy 


