
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY, KTERÝM BYLA V ČR POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA 

V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY 

PLNĚNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY OD ZÁŘÍ 2022 

Důležité informace pro zákonné zástupce dětí přicházejících k zápisu. 

Vážení zákonní zástupci, povinné předškolní vzdělávání v ČR se uskutečňuje v mateřské škole, a to od 

počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky v základní škole. Od září 2022 se povinná předškolní docházka bude 

vztahovat na děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 tj. zapisovány budou děti, které 

k 31. 8. 2022 dovrší pátý rok věku. Pro přijímání mladších dětí do mateřské školy, na které se 

nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí povinnost splnit podmínku očkování dítěte, které se 

prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR. 

Pokud se vašeho dítěte týká zahájení povinné předškolní docházky od září 2022, je třeba jej 

přihlásit k zápisu do mateřské školy. Pro občany Ukrajiny přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem je stanoven termín zápisu do mateřských škol dne 1. 6. 2022 v době od 14:00 do 17:00. 

K zápisu budete potřebovat prokázání vstupu do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. 

Prokazujete uvedenou skutečnost vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, 

případně udělením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově 

automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.  

Tedy prokazujete se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. 

V případě, že dítě nedoprovází zákonný zástupce, je nutné doložit v termínu zápisu tj. 1. 6. 2022 

vyplněné a podepsané čestné prohlášení, pro které se v době před termínem zápisu dostavte na Úřad 

městské části Praha 20, Odbor sociálních věcí a školství na adrese: Jívanská 635, 193 21 Praha 9 – 

Horní Počernice. 

Vlastního zápisu se nemusíte obávat. Formuláře budete mít v dvojjazyčné verzi (česky a ukrajinsky) a 

pro případ potřeby sdělit další informace bude přítomen tlumočník z ukrajinštiny. Podrobnosti včas 

zveřejníme.  

Pozn.: Pokud jste občany Ukrajiny, avšak Váš pobyt v ČR nesouvisí s ozbrojeným konfliktem, 

zapisujete své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v době řádného zápisu, tedy ve dnech 

10. 5. a 11. 5. 2022, vždy od 13:00 do 17:00.   

Těšíme se na setkání u zápisu. 

 

  Bc. Uhrová Dana, ředitelka školy MŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900 

 

 

V Praze dne 31. 3. 2022 

 

 


