
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) 

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM ŘÍČANY 
 

Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany, 251 01/web: www.ctyrlistek-ricany.cz  
Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, Říčany, Kuří, 251 01/ web: www.mskuratko.ricany.cz 
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany, 251 01/web: www.msuhodin.cz 
Mateřská škola Větrník, Bílá 785, Říčany,251 01/ web: www.msvetrnik.ricany.cz 
Mateřská škola Zahrádka, Labská 2577/6, Říčany, 251 01/web: www.zahradkaricany.cz 

 
podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (lex Ukrajina), zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v aktuálním znění 
 

SE KONÁ 1. ČERVNA 2022 OD 14:00 DO 17:00 HODIN 
v budově městského úřadu v ulici Olivova 1800/2 v Říčanech 

(prosklené dveře vedle restaurace Café Gusto, v chodbě dveře vlevo, třetí patro, místo bude označeno) 
 

Tlumočník bude k dispozici. 
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Z UKRAJINY 
 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM ŘÍČANY PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

Vízum, věk, bydliště, očkování:  
Totožnost účastníků přijímacího řízení je třeba doložit vízy za účelem strpění pobytu na území České 
republiky. 
 
Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří do šesti let věku.  
 
Přednostně jsou přijímány děti, které dosáhly k 31. 8. 2022 věku 5 let, s bydlištěm v příslušném 
školském obvodu území města Říčany a jeho osadních částí Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří a 
Voděrádky, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání 
je od 1. 9. 2022 povinné.  
 
Následně jsou přijímány děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu území města Říčany a jeho 
osadních částí Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří a Voděrádky, a to dle věku od nejstaršího po nejmladší, 
a to do naplnění volné kapacity mateřské školy. 
 
Podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, musí 
být dítě očkováno. Řádné očkování dítěte potvrdí český praktický lékař pro děti a mládež a zákonný 
zástupce dítěte doloží doklad od českého lékaře o tom, že je dítě očkováno nebo, že je proti nákaze 
imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 
Z této povinnosti je vyjmuto dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 povinné. 
 

http://www.ctyrlistek-ricany.cz/
https://www.msvetrnik.ricany.cz/
http://www.zahradkaricany.cz/


Místa, kde je možné zažádat o potvrzení o očkování od českého lékaře: 

 Fakultní Thomayerova nemocnice – nutná rezervace 
Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 – Krč 
Telefon: 261 081 111  
Každou středu – 9:00 – 14:00 – po telefonické domluvě! 
(pavilon G2 na dětské ambulanci, vchod od pavilonu G1) 

 
 

 Fakultní nemocnice v Motole 
V Úvalu 84/1, 150 00  Praha 5 – Motol 
Telefon: 224 438 586 

 
 
 



PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (ZÁPISU) 
 
V místě zápisu budou přítomny ředitelky všech mateřských škol zřizovaných městem Říčany, a to 
ředitelka mateřské školy: 
 
- Čtyřlístek, paní Šárka Skůpová – telefon 323 631 551, reditelka@ctyrlistek-ricany.cz 
- Kuřátko, paní Hana Koubková – telefon 606 553 595, reditel@mskuratko.ricany.cz 
- U Slunečních hodin, paní Jarmila Šebková – telefon 731 449 152, jarmila.sebkova@ms.ricany.cz 
- Větrník, paní Jiřina Řeháková – telefon 739 666 423, reditelka@msvetrnik.ricany.cz 
- Zahrádka, paní Klára Dvořáková – telefon 727 943 646, reditelka@mszahradka.ricany.cz 
 
Vyplnění a podání žádosti: 

1) Při příchodu do místa přijímacího řízení bude zákonnému zástupci přiděleno pořadové 
(registrační) číslo.  

2) Zákonný zástupce vyčká na vyzvání jedné z přítomných ředitelek a ta mu pomůže s vyplněním 
a podáním žádosti o přijetí. Tímto bude podána žádost o přijetí do všech pěti mateřských škol 
zřizovaných městem Říčany. 

3) Zákonný zástupce předloží ředitelce školy víza za účelem strpění, a to jak vízum své, tak i vízum 
dítěte/dětí. Dále potvrzení od českého lékaře o očkování dítěte/dětí. To se netýká dítěte/dětí, 
pro které je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné. 

4) Po přijetí všech podaných žádostí o přijetí proběhne rozdělení dětí mezi jednotlivé mateřské 
školy dle volné kapacity. 

 
Na místě bude v případě potřeby k dispozici tlumočník.  
Přítomnost dítěte není nutná. 
 
Nahlížení do spisu: 
Před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy má zákonný zástupce, jakožto účastník řízení, možnost v 
souladu s § 34, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout do 
spisu svého dítěte. Nahlížení je možné 3. června od 10:00 do 11:00 u ředitelky školy v budově 
městského úřadu v ulici Olivova 1800/2 v Říčanech. 
 
Výsledky přijímacího řízení: 
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními 
čísly, a to dne 3. 6. 2022 od 12:00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřských školách a 
webových stránkách mateřských škol v Říčanech. V seznamu bude uvedeno, do jaké konkrétní 
mateřské školy v Říčanech bylo dítě přijato. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po dobu 15 dnů. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. O přijetí nebo nepřijetí dítěte bude v 
souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno 
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žadatele, uloženého v mateřské škole. Rozhodnutí o 
přijetí nebude v písemné podobě zákonnému zástupci doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí bude 
v písemné podobě zákonnému zástupci doručeno službou Česká pošta s. p., nebo po dohodě předáno 
osobně. 
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Upozornění: 
V případě, že dítě nebude na seznamu z registru obyvatel (dle kterého bude kontrolováno bydliště 
dítěte), ředitel školy vyzve zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o žádosti provedl změnu místa 
pobytu u Ministerstva vnitra a toto následně řediteli doložil. 
 
V Říčanech dne 13. 5. 2022      


