Informace – přihlášení dítěte z Ukrajiny
do ZÁKLADNÍ ŠKOLY GUTOVA, Praha 10
15. 8. 2022
Vážená paní, vážený pane,
Předávám Vám výběr z informace Úřadu městské části Praha 10 ke vzdělávání Vašeho
dítěte v České republice.
V průběhu letních prázdnin se ve školách uvolnilo několik míst. Vzhledem k vysokému počtu
ukrajinských dětí v Praze/České republice, vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy též
výzvu ke zřizování adaptačních skupin pro děti, které se do škol již nevejdou a vztahuje se na ně
povinná školní docházka – narození od 31. 8. 2016 do 1. 9. 2007.
Vaše dítě tedy bude navštěvovat běžnou třídu základní školy, případně adaptační skupinu
v základní škole. V případě, že ani toto opatření nebude dostatečné, bude situace dále řešena na úrovni
Magistrátu hl. města Prahy, příp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Od ředitele spádové školy však musíte obdržet ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
V České republice je povinná školní docházka pouze do 9. ročníku. Děti, které se nedostanou na
učiliště nebo střední školu, tak mohou vyhledat jazykové kurzy a brigády pro mladé. Nárok na
vzdělávání je ze zákona dokončením povinné školní docházky ukončen.
Aktuálně máme v Praze 10 asi 50 čekatelů na 1. ročník základní školy, asi 230 čekatelů na 1. stupeň
základní školy (2. - 5. ročník) a asi 220 čekatelů na 2. stupeň základní školy (6. – 9. ročník).
Nyní je třeba, abyste ve dnech od 24. 8. do 30. 8. 2022 přišli do Vaší spádové školy – tu najdete v
obecně závazné vyhlášce č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol zde:
https://skoly.praha.eu/87889_NOVA-Obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnichskol , a to dle místa Vašeho pobytu v městské části Praha 10 a podali žádost o vzdělávání.
BLIŽŠÍ INFORMACE:
 Žádost je k dispozici na stránkách školy (www.zsgutova.cz/ informace a formuláře/ Ukrajina
 Žádost je třeba podat ve škole osobně od 24. 8. do 30. 8. 2022 v době od 9:00 do 14:00 hod.
 Do školy Gutova budou přijímány pouze děti, mající místo pobytu ve spádovém obvodu
školy.
 Místo pobytu je třeba průkazně doložit.
 V případě volného místa ve škole rozhodne ředitel školy o přijetí, v případě naplněnosti
rozhodnete o nepřijetí.
 V případě rozhodnutí o nepřijetí může být dětem, pro které je vzdělávání povinné, nabídnuta
adaptační skupina.
Místo pobytu je třeba mít registrované na pracovišti Ministerstva vnitra, odboru azylové a
migrační politiky - zde https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracnipolitiky-praha.aspx . Zde je možné se obrátit i v případě, kdy žádáte o vydání potvrzení o pobytu.
Pokud by někdo z Vás měl zájem pracovat v adaptační skupině (od září 2022 s předpokladem do
prosince 2022, podle situace možná i déle), bude se jednat o zajištění realizace aktivit dvěma zletilými
svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český
jazyk v úrovni B2 CEFFR, což je nutné uvést do životopisu, kontaktujte prosím paní Kláru Válkovou
klara.valkova@praha10.cz , pomůžeme Vám najít adaptační skupinu, která ještě není personálně obsazena. Je
však třeba disponovat znalostí českého jazyka v uvedeném rozsahu.

