
Přihláška do mateřské školy 

Informace pro cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny: 

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 

určuje ředitel školy druhý termín zápisu do mateřské školy pro děti – cizince, kterým 

byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 08. 06. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin a 

na 10.06.2022 od 9:00 do 12:00. Adresa: Kontaktní centrum Ukrajina Louny, Na 

Valích 510, Louny (vchod z ulice Osvoboditelů). 

!!! Cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), nemůže 

podat přihlášku v řádném termínu zápisu!!! 

Pokud je dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 

2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy každopádně třeba jej zapsat v 

daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve. 

 

заявка в дитячий сад 

Інформація для іноземців, яким у Чеській Республіці надано тимчасовий захист 

у зв’язку зі збройним конфліктом на території України: 

Відповідно до Закону № 67/2022 «Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним 

конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської 

Федерації, Директор школи визначає другий термін зарахування дітей до 

дитячого садка  – іноземців, яким надана в ЧР тимчасова охорона на 08. 06. 2022 

з 13:00 до 17:00 i на 10. 06. 2022 з 9:00 до 12:00. АДРЕСА: Контактний центр для 

українців – Louny, NA VALÍCH 510, ВХІД З ВУЛИЦІ OSVOBODITELŮ. 

!!! Іноземець, якому було надано тимчасовий захист у Чеській Республіці (ст. 2 

п. 1 і 6), не може подати заявку в належний термін!!! 

Якщо Ваша дитина народилася з 1. 9. 2016 р. по 31. 8. 2017 р., то для неї в  

навчальному році 2022/2023 дошкільна освіта буде обов'язковою, і тому, в будь-

якому випадку, необхідно записати дитину в дитячий садок на зазначену дату, 

якщо це не відбудеться раніше. 


