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Organizace a průběh zvláštního zápisu cizinců k povinné školní docházce 

v Základní škole T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci,  pro školní rok 2022/2023 

 

     Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb.,                          

o základní vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č.67/ 2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem               

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina) stanovuje termín a místo 

zápisu k povinné školní docházce pouze pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, 

od následujícího školního roku 2022/2023 takto: 

• Další zápis k povinné školní docházce se uskuteční dne  7. června 2022 od 14,00 do 15,00 

hodin v kanceláři ředitelky školy pouze pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná 

ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Kromě vyplněné žádosti 

předloží zákonný zástupce i vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany, cestovní 

pas s razítkem. Žádosti k zápisu k povinné školní docházce (dále jen přihlášky) jsou volně 

dostupné na webových stránkách školy www.skolahrusovany.cz, na vyžádání v kanceláři školy. 

Podání žádosti je možné doručit také následujícími způsoby:  

1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na: 

reditel@skolahrusovany.cz dne 7. 6. 2022,  

2. poštou: Základní školaT. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno – venkov, Masarykova 

167, 664 62, (rozhodující je datum podání na poštu), 

3. datovou schránkou: enpms2a.  

4. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce 

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

• Dne 9. 6. 2022 od 13,00 do 14,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí v kanceláři ředitelky školy. 

• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se bude zákonným zástupcům cizinců vydávat v budově 

základní školy v Hrušovanech u Brna,  Masarykova 167, 664 62, v pondělí  dne 20. 6. 2022  

od 10,00 do 12,00 hodin. Dne 20. 6. 2022 bude v Základní škole Hrušovany u Brna, 

Masarykova 167, 664 62, na úřední desce a webových stránkách školy 

www.skolahrusovany.cz zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j., 

pod kterým je žádost zaevidována) s výsledkem řízení u každého uchazeče. V případě, že si 

rodiče rozhodnutí o nepřijetí cizince osobně nevyzvednou, bude odesláno poštou do vlastních 

rukou. 

O přijetí cizince do základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a počtu 

volných míst v ZŠ. V případě, kdy počet žádostí o přijetí cizinců k základnímu vzdělání pro školní rok 

2022/2023 překročí počet volných míst v ZŠ, bude postupováno podle níže stanovených kritérií pro 

přijímání cizinců k povinné školní docházce stanovených pro zvláštní zápis pro školní rok 2022/2023. 

Zápis je složen z části formální – povinná část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte 

k plnění povinné školní docházky Žádostí o přijetí k  povinné školní docházce – doporučeného 

formuláře. Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, může 
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se zápis skládat také z motivační části – z rozhovoru a dalších činností dítěte zaměřených na 

motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti formou hry, 

posouzení jazykových dovedností. Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení 

povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.  

V Základní škole T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, je 

vyučovacím jazykem jazyk český, výuka anglického jazyka je realizována od 1. ročníku a v rámci 

tělesné výchovy se žáci účastní plaveckého výcviku.       

                                                                    

                                                                                           Mgr. Jarmila Motlíčková 

                                                                                                      ředitelka školy 

 

      V Hrušovanech u Brna 6. 5. 2022                                             

 

 

 


