Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace
Olomučany, Olomučany 10, 679 03, tel.: 516 412 595
IČ: 71001727 e-mail: zs.olomucany@atlas.cz

Ředitel Základní školy a Mateřská školy Olomučany, okres Blansko, příspěvkové vydává směrnici, která
stanovuje následující kritéria na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí žáků cizinců k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví kriteria pro přijetí dětí cizinců k základnímu vzdělávání v Základní škole Olomučany,
jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace.
Termín podání žádostí o přijetí žáků cizinců k základnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje
ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní ho v místě obvyklým způsobem. O přijetí dítěte do
základní školy rozhoduje ředitel.
V případě, že počet uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání převyšuje kapacitou stanovený počet míst
v základní škole, rozhodne ředitel o přijetí či nepřijetí dětí na základě kritérií uvedených v čl. 2.
Čl. 2
Kriteria
Děti budou podle věku seřazeny do tabulky následujícím způsobem:

žáci cizinci s vízem za účelem strpění pobytu/se záznamem o udělení dočasné ochrany s
místem pobytu ve spádové oblasti předškolního věku narozeni od 1.9.2015 do 31.8.2016
/školský zákon § 36 odst. 3 určuje jejich povinné vzdělávání/.
Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny žáky cizince splňující dané kritérium , rozhodne o přijetí
žáka los. Průběh losování bude úředně ověřen.
Přijati budou žáci cizinci do stanovené rejstříkové kapacity maximálního počtu žáků pro základní školu.
Pokud z kapacitních důvodů nebude možné přijmout děti z Ukrajiny, ředitel neprodleně informuje
zřizovatele.

30.4.2022
Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy
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