
  Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková
organizace

Olomučany, Olomučany 10, 679 03  
                                                 tel.: 516 412 595    IČ: 71001727                                     

Zápis do ZŠ a MŠ Olomučany
pro školní rok 2022 – 2023

(Zvláštní zápis pro děti a žáky z Ukrajiny)

se koná
prezenční formou

ve středu 1. června 2022 od 14:00 do 15:00 hodin.

Organizace zápisu:
- Zápis  proběhne v ředitelně ZŠ (1. patro) od 14:00 do 15:00 hodin.

Kdo může být přijat k předškolnímu a základnímu vzdělávání?
- Dítě/žák, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na 

Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné 
ochrany.

- Dítě/žák, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění 
pobytu.

Kdo může požádat o přijetí dítěte k předškolnímu a školnímu vzdělávání?
- zákonný zástupce dítěte (zákonným zástupcem je osoba, která je v souladu se 
zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo zletilého žáka). 
Podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý 
sourozenec.
- osoba, která má dítě svěřené do péče.
- obecný opatrovník
- ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno



K zápisu je nutné doložit:
- doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo 
dočasné ochraně)
- doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
- žádost o přijetí k předškolnímu, školnímu vzdělávání (ke stažení na webových 
stránkách školy: https://skola.olomucany.cz/zakladni-skola/dokumenty , případně k 
vyzvednutí v ředitelně ZŠ)
- pouze pro žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) – potvrzení dětského 
lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci

Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná
školní docházka (§ 34a  a § 36 školského zákona).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat 
na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, 
vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní 
titul).
Povinné předškolní vzdělávání se ve školním roce 2022/2023 vztahuje na děti 
narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017.

Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na 
území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, 
vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní 
titul).
Povinná školní docházka se ve školním roce 2022/2023 vztahuje na děti narozené do 
31.8.2016.

V Olomučanech dne 30.4.2022 Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy

https://skola.olomucany.cz/zakladni-skola/dokumenty

