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Vážená paní hejtmanko, vážená paní primátorko, vážená paní starostko, 

Vážený pane hejtmane, vážený pane primátore, vážený pane starosto, 

ve dnech 28. března až 7. dubna 2022 proběhne v systému sběru dat 
(https://sberdat.uiv.cz/login) mimořádné šetření ke kapacitám mateřských a základních škol 
zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. Data budou vyplňovat jednotlivé mateřské 
a základní školy bez ohledu na zřizovatele.  

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).  

Aby šetření splnilo svůj účel, vyžaduje aktivní přístup nejenom ředitelů škol, ale také 
zřizovatelů. Je tedy nutná bezprostřední součinnosti zejména obcí při odpovědi na jednu 
z otázek, konkrétně reportování možnosti navýšení kapacit škol od září 2022. Budou to právě 
obce, které budou zajišťovat podmínky pro vzdělávání nově příchozích dětí a žáků.  

Obracíme se na Vás se žádostí o koordinaci se všemi školami, které vaše obec zřizuje. Je nutné 
posoudit prostorové a personální možnosti v dané obci. Zejména zhodnotit, zda je možné 
využít prostory, které školy ve svých objektech či jinde, dosud ke vzdělávání nevyužívaly 
(například prostor družiny základní školy, prostor domu dětí a mládeže, základní umělecké 
školy apod.).  

Za žádoucí také považujeme zmapovat, zda mezi nově příchozími nebo mezi zde již žijícími 
osobami původem z Ukrajiny, jsou učitelky mateřské a základní školy či osoby podobných 
profesí a zda tedy existuje možnost jejich uplatnění pro práci ve škole.  

Pro plnění těchto úkolů doporučujeme stanovit koordinátora kapacit škol za obec (městskou 
část), který bude styčnou osobou, bude komunikovat s řediteli škol a koordinovat využití 
prostor obce pro zabezpečení vzdělávání.  

https://sberdat.uiv.cz/login


MŠMT pro potřeby sběru dat vytvořilo potřebnou metodickou podporu k vyplnění dotazníku, 
včetně odpovědí na nejčastější dotazy a instruktážní video. Vše je k dispozici na stránkách 
www.edu.cz (ZDE). Rovněž bude po dobu šetření v provozu metodická telefonní linka 
771 243 340 (a dále standardní telefonní linky pro řešení technických dotazů) a e-mailová 
adresa kapacity@msmt.cz. 

O zahájení šetření budou školy předem informovány samostatným dopisem do datových 
schránek. 

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

S pozdravem 
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