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Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve
zvláštním zápisu pro přijímání cizinců dle zákona Lex
Ukrajina pro školní rok 2022-2023
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina
stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Dle těchto kritérií v níže uvedeném pořadí bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými
zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1. Povinné předškolní vzdělávání a odklad povinné školní docházky:
- K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které k 31. srpnu 2022 dosáhnou
pěti let věku a předškolní vzdělávání je pro ně povinné a děti s povoleným odkladem
povinné školní docházky, které mají k datu podání žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v obci
Kropáčova Vrutice nebo ve školském obvodu Mateřské školy Kropáčova Vrutice.
2. Dále budou přijímány ostatní děti, které mají k datu podání žádosti o přijetí
k předškolnímu vzdělávání uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu v obci Kropáčova Vrutice nebo ve školském obvodu Mateřské školy Kropáčova
Vrutice. Budou řazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto
pořadí přijímány k předškolnímu vzdělávání.
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