Organizace školství ve Vrchlabí
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna. Děti základních škol mají od 1. července do 31. srpna
prázdniny.
Mateřské školy
-

škola je určená pro děti od 3 let věku

-

dětí starší 3 let mohou se přihlásit k docházce po domluvě s řediteli mateřských škol

-

školy s volnými kapacitami ve školním roce 2021/2022:
- Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249 (telefon 499 421 986)
- Mateřská škola, Vrchlabí II, Horská 214 (telefon 499 421 904)
- Mateřská škola, Vrchlabí III, Dělnická 74 (telefon 499 423 216)
- Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926 (telefon 499 422 965)

- zápis pro ukrajinské děti na další školní rok, ve všech mateřských školách, bude
organizován ve dnech 22. a 23. června 2022. Organizace zápisu bude zveřejněna na webových
stránkách a na vývěsních deskách jednotlivých mateřských škol.
Základní školy
-

povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad

-

zvláštní zápis do 1. ročníku je pro ukrajinské děti stanoven na 22. a 23. června 2022. Organizace
zápisu bude zveřejněna na webových stránkách a na vývěsních deskách jednotlivých škol.

-

povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany. Tito cizinci se mohou hlásit, prostřednictvím svých zákonných zástupců, do
jednotlivých škol i v průběhu školního roku, vždy po předchozí domluvě s kontaktní osobou.

-

speciální třídy zřízené na období od března do 30. června 2022 jen pro ukrajinské děti, mají

za úkol seznámit žáky s chodem škol, jejich aklimatizaci v českém prostředí, výuku
v ukrajinštině a výuku českého jazyka. Ve třídách jsou ukrajinské paní učitelky. Tyto třídy již
nemohou být v dalším školním roce 2022/2023 zřizovány.
Školy, kde jsou tyto třídy umístěny:
Základní škola, Vrchlabí II, Horská 256 (mobil 732 874 045) – jedna třída prvního stupně
Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 (telefon 499 421 579) – jedna třída prvního stupně
a dvě třídy na druhém stupni základní školy.
V případě, že bude kapacita těchto tříd naplněna, budou zřízeny třídy další.
-

Seznam škol pro školní rok 2022/2023:
Základní škola, Vrchlabí II, Horská 256 (mobil 732 874 045)
Základní škola, Vrchlabí III, Lesní 30 (mobil 732 874 045)
Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 (telefon 499 421 579)
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru (telefon 493 815 000)

