Kritéria pro přijímání dětí cizinců k předškolnímu
vzdělávání
do Mateřské školy Rudolfov 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 předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy
Rudolfov, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rudolfov.
1. Přednostně budou přijímány děti cizinci, které dosáhnou do 31. 8. 2022 věku
pěti let nebo měly povolený odklad školní docházky a místem jejich pobytu je
Rudolfov nebo Hlinsko.
2. Místem pobytu dítěte cizince je Rudolfov nebo Hlinsko, dítě dosáhne do 31. 8.
2022 věku 4 let a bude přihlášeno k celodenní docházce od 1. 9. 2022.
3. Místem pobytu dítěte cizince je Rudolfov nebo Hlinsko, dítě dosáhne do 31.
12. 2022 věku 3 let a bude přihlášeno k celodenní docházce od 1. 9. 2022.
K předškolnímu vzděláváním v MŠ Rudolfov bude od 1. 9. 2022 přijato 0 dětí
cizinců.
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O pořadí dětí u kritérií (1 – 3) rozhoduje vyšší věk dítěte (děti budou řazeny od
nejstaršího k nejmladšímu).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti
let,nejdříve však pro děti od dvou let.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.
O případném přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě
také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
pokud to kapacita mateřské školy umožňuje.

Tato kritéria vstupují v platnost 3. 6. 2022
Mgr. Ivo Schuster, ředitel školy

