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Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb. Zvláštní zápis je určen 

pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Zvláštní zápis platí pro školy spádové (tedy kromě škol soukromých či církevních a škol 

zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona). 

 

Článek 1 

1. Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí 

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádostí) od následujícího školního roku        

a zveřejní je:  

                      - v elektronické podobě na webových stránkách školy: www.ulesakarvina.cz 

                      - na informační tabuli pro veřejnost v budově mateřské školy 

                      - na hlavních dveřích vstupu do mateřské školy. 

 

Podání žádostí pro školní rok od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023: 

Místo:     Mateřská škola Olbrachtova na adrese Horova 655/2, 734 01 Karviná 

– Ráj 

Termín a doba:  16. 6. 2022 od 8,00 hod. do 16,00 hod.  

                            

Žádosti lze podávat po stanovených termínech, tzn. i v průběhu školního roku, je-li volná 

kapacita mateřské školy.  

 

2.  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte  

a) do datové schránky školy (swcray4) 

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (m.kolarzova@ulesakarvina.cz) 

c) poštou 

d) osobní předání dne 16. 6. 2022  

 

 

 

 

Směrnice pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

od následujícího školního roku, tj. od 1. 9. 2022 v průběhu konání zvláštního zápisu 

 

Odloučené pracoviště: MŠ Olbrachtova, Horova 655/2, Karviná - Ráj 

 

Vypracovala 

 

Bc. Michaela Kolarzová 

zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání 

Dne  

 

 

31. 05. 2022 

Schválila 

 

Mgr. Jana Petrová 

ředitelka školy 

Směrnice nabývá účinnosti dne 

 

 

01. 06. 2022 

Závaznost Směrnice je závazná pro ředitele školy při rozhodování o 

přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Číslo jednací 

 

 

ZŠL/0995/2022 

Spisový znak / skartační znak a 

lhůta 

 

1.2 / A 10 

http://www.ulesakarvina.cz/
mailto:m.kolarzova@ulesakarvina.cz
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K žádosti je třeba doložit: 

- k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce 

(vízum strpění nebo dočasné ochraně), 

- doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti, 

- potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci. 

 

Článek 2 

 

Kdo může být vzděláván v mateřské škole? 

- dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočesné ochrany. 

- dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. 

 

Kdo může požádat o přijetí dítěte do mateřské školy? 

Zákonný zástupce dítěte (ust. § 183 odst. 7 školského zákona: „Zákonným zástupcem je pro 

účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna 

jednat za dítě nebo nezletilého žáka.“). Podle ukrajinského práva může být zákonným 

zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec, viz informace MPSV, str. 2-3; 

- osoba, která má dítě svěřené do péče; 

- obecný opatrovník (určený soudem); 

- ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno. 

 

Článek 3 

1.  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení 

podle zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění a v souladu se zákonem 

č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

Správní řízení je zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce dítěte (účastníka řízení). 

Nemá-li podání předepsané náležitosti, ředitelka vyzve podatele k jejich odstranění (lhůta –    

5 pracovních dnů od vyrozumění). Ředitelka jako správní orgán zastavuje řízení, jestliže 

žadatel neodstranil podstatné nedostatky, které brání pokračovat v řízení nebo vzal svou 

žádost zpět. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, požádat o informace k řízení              

a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí počínajíc dnem zápisu do vydání rozhodnutí, které je 

zákonem stanoveno do 30 dnů.  

 

  2. Podle novely školského zákona č.564/2004 Sb., bude rozhodnutí, kterým se vyhovuje 

žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí 

pod přiděleným registračním číslem, a to na přístupném místě ve škole: na veřejné nástěnce 

ve vstupní chodbě mateřské školy a současně na vstupních dveřích do mateřské školy, dále na 

webových stránkách školy: www.ulesakarvina.cz. 

  Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Ředitel školy 

zároveň zašle sdělení o přijetí v českém a ukrajinském jazyce. 

 

  Rozhodnutí o nepřijetí se vyhotovuje v českém jazyce, které se doručuje účastníkovi. 

Současně s tím ředitel školy zašle účastníkovi sdělení v českém a ukrajinském jazyce, že 

nebyl přijat. 
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Článek 4 

 

Ředitelka školy přednostně přijme všechny děti ze spádové oblasti (v případě cizinců 

s místem pobytu ve spádové oblasti) ke vzdělávání, není-li překročen nejvyšší počet dětí 

zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do školy po termínu zvláštního zápisu, ředitelka 

školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit. 

 

Pokud se k zápisu dostaví dítě, na které se tento zvláštní zápis nevztahuje, ředitelka školy 

zpracuje i tuto žádost, avšak až po vyhodnocení zvláštního zápisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petrová 

  ředitelka školy 

 

 

 


