
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 
žádáme Vás o vyplnění dotazníku ke kapacitám škol v souvislosti s válkou na Ukrajině. Cílem šetření 
je zjistit:  

• aktuální stav přijímání dětí/žáků z Ukrajiny ke vzdělávání,   
• aktuálně volné skutečné kapacity ve školách,  
• možnosti navýšení kapacit škol od září 2022.  

Toto šetření považujeme za zásadní pro strategické plánování dalšího postupu v oblasti poskytování 
vzdělávání pro děti a žáky prchající z Ukrajiny v okamžitém (jaro 2022) i střednědobém horizontu 
(školní rok 2022/2023). 
 
Na vyplnění dotazníku je čas nejpozději do čtvrtka 7. dubna 2022, 14 hodin. 
 
Pokyny a vysvětlivky k dotazníku naleznete v přiložené metodice (viz odkaz vpravo nahoře). Pro 
ještě lepší pochopení problematiky jsme pro Vás připravili instruktážní video, které je k dispozici 
pod tímto odkazem. Všechny aktuální informace pak naleznete zde. V případě, že požadovanou 
odpověď v uvedených podkladech nenaleznete, je možné využít následujících kontaktů:  
- pro věcné dotazy k problematice tel. 771 243 340, e-mail: kapacity@msmt.cz,   
- pro technické dotazy ke sběru dat z tohoto šetření kontaktujte Vám přiděleného zpracovatele. 
 
Všechny níže uvedené hodnoty vyplňujte, prosím, k tomuto okamžiku, tj. na základě Vám aktuálně 
dostupných informací. Pokud se tyto informace do ukončení tohoto šetření změní, aktualizujte je, 
prosím (tj. nejpozději do čtvrtka 7. 4. 2022, 14 hodin).  
 
Předem Vám děkujeme za součinnost a za Váš čas. 
 

Mateřská škola 

Otázka 1: Kolik dětí-příchozích z Ukrajiny bylo k dnešnímu datu přijato do Vaší školy 
k předškolnímu vzdělávání? 

Počet dětí-příchozích z Ukrajiny přijatých k předškolnímu vzdělávání  
 

- z toho k povinnému předškolnímu vzdělávání  
 

Otázka 2: Kolik dalších dětí-příchozích z Ukrajiny, bez ohledu na v současnosti zapsaný nejvyšší 
povolený počet dětí v rejstříku škol a školských zařízení pro Vaši školu, byste mohli v tento 
okamžik přijmout k předškolnímu vzdělávání?   

Platí, že na nové kapacity se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené 
podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Počet dětí-příchozích z Ukrajiny, které můžete v tento okamžik přijmout k předškolnímu 
vzdělávání 

 
 

Otázka 3: Pro kolik dalších dětí (nad rámec odpovědi na otázku č. 2) byste ve Vaší škole mohli od 
1. září 2022 vytvořit nové kapacity? 
Platí, že na nové kapacity se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené 
podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Kapacity stanovte po konzultaci 
s koordinátorem pro kapacity škol Vašeho zřizovatele. 

Počet dětí, pro jejichž umístění by mohly být vytvořeny nové kapacity  
 

 

  

https://www.youtube.com/embed/rWpjBu_hmJM
https://www.edu.cz/dotaznik-k-valce-na-ukrajine-kapacity-materskych-a-zakladnich-skol/
mailto:kapacity@msmt.cz


 

Základní škola 

Otázka 1: Kolik žáků-příchozích z Ukrajiny bylo k dnešnímu datu přijato do Vaší školy 
k základnímu vzdělávání? 

Počet žáků-příchozích z Ukrajiny přijatých k základnímu vzdělávání  
 

Otázka 2: Kolik dalších žáků-příchozích z Ukrajiny, bez ohledu na v současnosti zapsaný nejvyšší 
povolený počet žáků v rejstříku škol a školských zařízení pro Vaši školu, byste mohli v tento 
okamžik přijmout k základnímu vzdělávání?   

Platí, že na nové kapacity se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené 
podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Počet žáků-příchozích z Ukrajiny, které můžete v tento okamžik přijmout: 

• do běžné třídy se žáky různých ročníků na 1. stupni (malotřídka)  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 1. ročníku  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 2. ročníku  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 3. ročníku  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 4. ročníku  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 5. ročníku  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 6. ročníku  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 7. ročníku  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 8. ročníku  
 

• do běžné třídy se žáky pouze 9. ročníku  
 

• do speciální třídy se žáky pouze 1. stupně  
 

• do speciální třídy se žáky 2. stupně nebo obou stupňů  
 

Otázka 3: Pro kolik dalších žáků (nad rámec odpovědi na otázku č. 2) byste ve Vaší škole mohli 
od 1. září 2022 vytvořit nové kapacity? 
Platí, že na nové kapacity se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené 
podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Kapacity stanovte po konzultaci 
s koordinátorem pro kapacity škol Vašeho zřizovatele. 

Počet žáků, pro jejichž umístění by mohly být vytvořeny nové kapacity  
 

 


