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Základní škola  Mukařov , příspěvková organizace  

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu 
k povinné školní docházce 
ve šk. roce 2022 / 2023 
pro osoby hromadně vysídlené z Ukrajiny 
 

Komu začne povinná šk. docházka pro šk. rok 2022 / 2023? 
Všem dětem, které k 31.08.2022 dosáhnou 6 let, pokud jim není povolen odklad povinné školní 

docházky a příp. pětiletým.1 Povinnost se vztahuje i na cizince.2 

Kdo a kdy je povinen dítě cizince zapsat? 
Zákonný zástupce dítěte cizince ve smyslu Lex Ukrajina3 (dále bude slovo „cizinec“ užíváno právě 

v tomto významu) je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. června 

2022 do 15. července 2022, pokud má dítě zahájit povinnou školní docházku. K tomuto zápisu může 

podat přihlášku jen cizinec.4 Ředitel Základní školy Mukařov v souladu s § 2 odst. 5 z. č. 67/2022 Sb. 

stanovuje termín zápisu na týden od 13. do 17.06.2022. 

Školský obvod (spádovost) 
Školským obvodem Základní školy Mukařov jsou obce Mukařov (Mukařov, Srbín, Žernovka) a Babice. 

Uchazeči s (trvalým) pobytem mimo náš školský obvod by měli vyhledat svoji spádovou školu a podat 

přihlášku k zápisu v ní. 

Vyučovací jazyk ve škole 
Český jazyk.  

                                                           
1 Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být 
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a 
požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 
k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 
odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 školského zákona) 
2 Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu 
Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka 
vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. (§ 36 odst. 2 školského zákona) 
3 § 1 odst. 1 z. č. 67/2022 Sb. (osoby hromadně vysídlené z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES) 
4 Srov. § 2 odst. 6 z. č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) 
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Počet žáků, které je možné přijmout 
Aktuální nejvyšší povolená kapacita školy: 691 žáků 

Předpokládaný počet přijatých: 0 žáků 

V této souvislosti však bude kapacita školy navýšena na potřebný počet ve zvláštním režimu podle § 7 

z. č. 67/2022 Sb. Nebojte se proto žádost podat, protože teprve na základě jejich počtu bude kapacita 

školy tímto mimořádným způsobem navýšena. 

Kritéria pro přijímání žáků 
1. Zákonné kritérium 

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem (trvalého) pobytu v 

příslušném školském obvodu (tj. Mukařov a Babice) a žáky umístěné v tomto obvodu ve 

školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 

pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském 

rejstříku (tj. 691).5 POZOR! Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm 

Ministerstvu vnitra, které je uvede do databáze registru obyvatel. Tento údaj je rozhodný 

pro určení spádovosti školy. 

2. Pomocná kritéria 

a. Žadatel (dítě) již má ve škole sourozence, který bude i ve šk. roce 2022 / 2023 žákem 

školy. (1 bod) 

b. Žadatel (dítě) je dítětem zaměstnance školy. (1 bod) 

Body se sčítají. 

V případě, že počet žadatelů bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel 

školy předběžné pořadí přijímaných žáků na základě zákonného kritéria a dále přiřazených bodů dle 

pomocných kritérií. Ze skupiny přijímaných, která má na základě kritérií shodnou charakteristiku a 

která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do nejvyšší povolené kapacity školy. 

Transparentnost losování monitoruje zástupce školské rady nebo zřizovatele. Losování bude vyhlášeno 

prostřednictvím webu školy a bude veřejné. V případě losování budou mít dvojčata/vícerčata přiděleno 

jedno číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení do různých škol. V případě nedostatku míst pro tuto 

skupinu sourozenců nebude přijat žádný a losování bude pokračovat dál. 

O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem, správním řádem 

a podle stanovených kritérií. 

  

                                                           
5 § 36 odst. 7 školského zákona 
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Průběh zápisu 

1. Formální část 
 Od 06.06.2022 bude v záhlaví na webových stránkách školy zsmukarov.cz odkaz 

„Elektronická přihláška“, na kterém bude uveřejněn on-line formulář pro předzápis. 

Povinnou přílohou je 

o kopie (stačí neověřená) rodného listu dítěte nebo jeho cestovního pasu a  

o povolení k pobytu na území ČR (vízum) 

 Na formuláři bude uveden kód, pod kterým budou následně (do konce května) uveřejněni 

přijatí uchazeči. Proto si kód dobře vytiskněte / opište / uložte. 

 Pravdivě vyplněný formulář (údaje budou ve správním řízení ověřovány v evidenci 

obyvatelstva) je nutné spolu s povinnou přílohou doručit škole v období od 13.06.2022 

do 17.06.2022 jedním ze 4 zákonných způsobů pro podání do správního řízení: 

o Osobním podáním v kanceláři školy – vytištěný a podepsaný po předchozí dohodě na 

tel. 731 449 243 

o Doporučeně poštou (rozhoduje datum podacího razítka, nutno podepsat) na adresu: 

Základní škola Mukařov, příspěvková organizace, Školní 88, 251 62 Mukařov 

o Datovou schránkou (s jednoznačnou identifikací odesílatele) na ID: tqtmp2q 

o E-mailem s uznatelným el. podpisem dle nařízení eIDAS na adresu: 

podatelna@zsmukarov.cz, příp. doplnění v listinné podobě do 5 dnů 

2. Neformální část se nekoná 
 Doporučujeme, abyste využili náš Manuál pro orientační posouzení školní připravenosti, 

který můžete se svým dítětem zpracovat a případně se i na jeho základě rozhodnout pro 

podání žádosti o odklad povinné školní docházky. Obdobně lze využít také Desatero pro 

rodiče dětí předškolního věku. 

 V materiálu Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy se dozvíte, jak 

můžete do doby zahájení povinné školní docházky podpořit své dítě v jeho dalším rozvoji. 

 Rovněž můžete využít konzultace s výchovnou poradkyní (schůzku si dohodněte e-

mailem: kamila.volikova@zsmukarov.cz) nebo v pedagogicko-psychologické poradně. 

Chtěli bychom pro dítě odklad povinné školní docházky 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé pro zahájení povinné školní docházky, můžete 

podat žádost o odklad povinné školní docházky o 1 rok na k tomu určeném formuláři. Zároveň platí, 

že začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 

osmý rok věku.6 

Žádost je nutné doložit 2 doporučeními (od každé odrážky vždy jednou z možností) 

 doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 

poradna nebo speciálně-pedagogické centrum) 

 odborného lékaře (praktický lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa 

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce období stanoveného ředitelem 

školy pro zápisy, tj. do 17.06.2022 včetně příloh. Pokud přílohy nemáte, ale o odkladu povinné školní 

docházky uvažujete, podáte 2 žádosti, tj. o zápis + o odklad a ředitel školy Vám stanoví přiměřenou 

                                                           
6 § 37 odst. 1 školského zákona 

mailto:podatelna@zsmukarov.cz
mailto:kamila.volikova@zsmukarov.cz
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lhůtu pro doplnění příloh (nejpozději však do 31. 8. 2022). Pokud jste si termín ve školském 

poradenském zařízení ještě nerezervovali, doporučujeme tak učinit obratem (dlouhé čekací lhůty). 

 

V Mukařově dne 31.05.2022 

 

Mgr. Lukáš Kohoutek 

ředitel školy 


