Postup při určení školy pro děti a žáky cizince v případě nedostatečné kapacity mateřské či základní
školy, ve smyslu zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Školský zákon neumožňuje přijetí dítěte/žáka v případě plné kapacity školy (naplnění nejvyššího
povoleného počtu dětí/žáků zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení). Pokud z kapacitních
důvodů nelze přijmout cizince s místem pobytu ve spádové oblasti, postupuje se následovně:


Ředitel:
o



Pokud ředitel spádové školy cizince z důvodu plné kapacity nepřijme, bezodkladně
informuje o této situaci zřizovatele.

Zřizovatel:
o

Zřizovatel projedná s řediteli ostatních mateřských, respektive základních škol, které
zřizuje, možnost přijetí dítěte/žáka v některé z těchto škol. Pokud zřizovatel žádnou
další školu nezřizuje nebo do žádné z ostatních jím zřizovaných škol není z důvodu
kapacity možné dítě/žáka přijmout, informuje zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje.
Kontaktní osoby:
Mgr. Karolina Sotonová, tel. 475 657 209, e-mail: sotonova.k@kr-ustecky.cz
Bc. Pavla Pospíšilová, tel. 475 657 213, email: pospisilova.p@kr-ustecky.cz



Krajský úřad:
o



Krajský úřad určí po projednání s ostatními zřizovateli a řediteli škol jinou školu ve své
působnosti, kam bude možné dítěte/žáka přijmout. Krajský úřad je oprávněn tímto
postupem po projednání „určit“ nejenom školu zřizovanou obcí či svazkem obcí, ale
také školu soukromého či církevního zřizovatele.

MŠMT:
o

Pokud z důvodu plné kapacity všech škol zřizovaných v určitém kraji nelze dítě/žáka
přijmout, krajský úřad o situaci informuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, odbor řízení regionálního školství. MŠMT určí jiný kraj, ve kterém bude
žák přijat.

Pro řešení této situace nepovažuje Krajský úřad Ústeckého kraje za nutné vést řízení na základě
písemné žádosti. Podstatné je, aby „určená“ škola byla v nejlepším zájmu dítěte, respektive rodiny
dítěte, vybrána co nejdříve a v přiměřené dojezdové vzdálenosti od místa pobytu žáka cizince (podle
zákona je nutné přihlížet k místu pobytu cizince).

