Zvláštní zápis žáků do základních škol ve městě Ústí nad Labem
(V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb.)

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

SBĚR ŽÁDOSTÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. 6. 2022 - 7. 6. 2022

7. 6. 2022

do 30 dní od zápisu

od 13.00 do 18.00 hodin

Vydávání žádostí 1. 6. 2022 - 7. 6. 2022
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí (1. 6. - 7. 6. 2022):
A) Vyzvednutí v základní škole
Na každé základní škole ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.
- doporučujeme sledovat internetové stránky zvolené základní školy

B) Vyzvednutí na Odboru školství, kultury a sportu
Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 2. patro, kancelář č. 289, tel. 475 271 502
kancelář č. 246, tel. 475 271 550, 475 271 361
Důležité informace:

povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky po dobu delší než 90 dnů

povinná školní docházka se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016

Potřebujete pomoci s výběrem školy nebo s vyplněním přihlášky? Kontaktujte Poradnu pro integraci na tel. 732 827 177 nebo na e-mail usti@p-p-i.cz.
Poradna pro integraci
Velká Hradební 33
400 01 Ústí nad Labem

Sběr žádostí - přihlášek
Osobní podání dne 7. 6. 2022 - za účasti dítěte a zákonného zástupce
Osobní sběr žádostí probíhá v tomto termínu v době od 13.00 do 18:00 hodin na jednotlivých základních školách.
K zápisu si přineste následující dokumenty:
- vytištěnou žádost podepsanou zákonným zástupcem (opatrovníkem)
- identifikační doklady vaše a vašeho dítěte - vízum, cestovní pas, rodný list
- průkaz zdravotní pojišťovny dítěte


Vytištěnou a podepsanou žádost je možné poslat do školy elektronicky (např. datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce)
nebo poštou od 1. 6. 2022 do 7. 6. 2022.

Přijímací řízení do 30 dní od zápisu
Zákonní zástupci budou o výsledku přijímacího řízení (přijetí/nepřijetí) informováni jedním z níže uvedených způsobů:





seznam přijatých žáků—škola vyvěsí na obvyklém místě
písemným doručením rozhodnutí
informace na internetových stránkách zvolené školy

