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Kritéria pro přijímání cizinců k povinné školní docházce 

stanovená pro zvláštní zápis pro školní rok 2022/2023 

 

     Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka, Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková 

organizace stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě 

ustanovení §165 a odst. 2 §36 až 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a zákonem č.67/ 2022 Sb.,            

o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina) o přijetí cizinců k povinné školní docházce v základní škole 

v případě, kdy počet žádostí o přijetí cizinců k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 

překročí počet volných míst a kapacitu maximálního počtu žáků stanovenou v základní škole. 

       Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o zvláštní zápis 

cizinců k povinné školní docházce. 

 

  Do základní školy (dále jen ZŠ) jsou přijímáni cizinci podle kritérií v tomto pořadí: 

1)      cizinci, kteří dosáhnou k  31. 8. 2022 nejméně šestého roku mající místo pobytu ve školském 

obvodu obce Hrušovany u Brna (včetně cizinců s odkladem školní docházky a cizinců, kteří 

dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školní roku, jsou-li 

přiměřeně tělesně i duševně vyspělí a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. Podmínkou přijetí 

cizince narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí cizince narozeného  

od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce)  

2)      cizinci, kteří dosáhnou k  31. 8. 2022 nejméně šestého roku věku a které nelze zařadit           

do kritéria 1 (v případě cizinců nemající místo pobytu ve školském obvodu obce Hrušovany          

u Brna, včetně cizinců s odkladem školní docházky a cizinců, kteří dosáhnou šestého roku věku 

v době od září do konce června příslušného školní roku ap.)  

     Cizinci splňující dané kritérium jsou řazeni v rámci kritéria podle data narození.  

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí cizince k základnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č. 1            

po kritérium č. 2 a v rámci každého kritéria od nejstaršího cizince po nejmladšího cizince. V případě 

shodného dne narození pořadí určuje los. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí cizinců do ZŠ 

je počet volných míst v ZŠ a v konkrétní třídě počet volných míst  pro daný školní rok.   

 

                                                                                  

                                                                                                    Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ 

  V Hrušovanech u Brna dne  6. 5. 2022  


