Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov

Kritéria pro přijímání žáků cizinců do 1. tříd pro
školní rok 2022-2023
Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
v platném znění, dále v souladu se Zákonem č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny stanovuje kritéria
pro přijetí dětí cizinců k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy
Rudolfov, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rudolfov.
Do prvních tříd budou žáci cizinci přijímání podle následujících kritérií:
1. žáci s místem pobytu ve spádovém obvodu školy, který tvoří Rudolfov a
Hlinsko, kteří dovrší 6 let věku do 31. 8. 2022
2. žáci s místem pobytu ve spádovém obvodu školy, který tvoří Rudolfov a
Hlinsko, kteří dovrší 6 let věku do 30. 6. 2023 (Podmínkou přijetí žáků, kteří
dovrší 6 let věku do 31. 12. 2022, je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny. U žáků, kteří
dovrší 6 let věku do 30. 6. 2023, je potřeba doložit doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny a
odborného lékaře.)
Místo pobytu bude následně ověřováno. U cizinců se za pobyt považuje vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu a dočasná ochrana na území obce
Rudolfov a Hlinsko.
Stanovení pořadí:
Pořadí přijímaných žáků je v souladu s jednotlivými kritérii. Nejprve budou přijati žáci
splňující kritérium č. 1, dále žáci splňující kritérium č. 2. Časové pořadí u zápisu není
rozhodující!
V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky,
kteří dané kritérium splňují, protože by došlo k překročení kapacity stanovené
ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech žáků splňujících
dané kritérium
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Mgr. Ivo Schuster
ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

