
 

 

 

 

J A N  M A RE Š  
ná mě s te k pro ř í ze ní s e kce  vzdě lá vá ní  a ml á de že 

Mi nis te rs tvo š kols tví , ml á de že a těl ovýc hovy 
 

Praha, červen 2022 
Č. j.: MSMT-6431/2022-10 

 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

ve dnech 23. až 29. června 2022 probíhá mimořádné šetření ke kapacitám mateřských, 

základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol zapsaných v rejstříku škol 

a školských zařízení. Data budou vyplňovat všechny jednotlivé školy bez ohledu na 

zřizovatele. Dotazník naleznete po přihlášení v systému sběru dat MŠMT 

(https://sberdat.uiv.cz/login) pod tlačítkem „Ukrajina 2“.  

Cílem šetření je zjistit aktuální stav kapacit, počty nových ukrajinských zaměstnanců ve 

školách a údaje o přijímání dětí/žáků/studentů z Ukrajiny ke vzdělávání jak v letošním 

školním roce, tak pro školní rok 2022/2023, tedy údaje zcela zásadní pro strategické 

plánování a koordinaci dalšího postupu v oblasti zajišťování vzdělávání pro děti a mladé lidi 

prchající z Ukrajiny.  

MŠMT pro potřeby sběru dat vytvořilo potřebnou metodickou podporu k vyplnění dotazníku, 

která je k dispozici na stránkách www.edu.cz (ZDE). Rovněž bude po dobu šetření v provozu 

metodická telefonní linka 771 243 340 (ředitelství, MŠ a ZŠ), 773 749 281 (SŠ, konzervatoře  

a VOŠ) a dále standardní telefonní linky pro řešení technických dotazů. 

Po skončení mimořádného šetření bude v pátek 1. července 2022 dotazník znovu 

zpřístupněn školám tak, aby jej mohly na základě dalšího vývoje průběžně aktualizovat (v 

případech, kdy dojde ke změnám hodných zřetele).  Dotazník bude pro průběžnou aktualizaci 

zpřístupněn pravděpodobně až do konce září 2022. 

Závěrem si Vás tedy dovoluji požádat jak o vyplnění dotazníku v termínu do středy 29. června 

2022 do 12 hodin, tak i o jeho průběžnou aktualizaci v následném období. 

Děkuji za Vaši práci v této mimořádné době a za to, že lidem prchajícím před válkou 

pomáháte. 

 

S pozdravem 
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