
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 
Smetanova 1526, 396 01 Humpolec 

 

Číslo jednací: MS221/2022 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ-CIZINCŮ S DOČASNOU OCHRANOU  
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ust. § 165 
odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s ust. § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti 
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace (dále jen „zákon Lex Ukrajina“) a ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve věci řízení 
o žádostech k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2022/2023 takto: 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 
Humpolec, Smetanova 1526, bylo v rámci dalšího zápisu vyhlášeného podle zákona Lex Ukrajina 
rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání celkem 7 uchazečů s tímto registračním číslem: 
  

Registrační číslo Rozhodnuto Zařazen na pracoviště 

ZUK2022-03 přijat Na Rybníčku 1316 

ZUK2022-04 přijat Na Skalce 623 

ZUK2022-05 přijat Na Rybníčku 1316 

ZUK2022-06 přijat Na Skalce 623 

ZUK2022-07 přijat Na Skalce 623 

ZUK2022-11 přijat Na Rybníčku 1316 

ZUK2022-12 přijat Na Skalce 623 

 
Toto oznámení bylo zveřejněno dne 20. června 2022 na veřejně přístupném místě ve škole 
(na dveřích hlavních vchodů všech pracovišť mateřské školy) a na webových stránkách 
www.mshumpolec.cz v sekci „vývěska“. 
 
O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. 
Proti rozhodnutí o přijetí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (tj. ode dne 20. 6. 2022). 
Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 se sídlem 
Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina. 
 
    
 

Kulaté razítko 

V Humpolci dne 20. 6. 2022 
 
 

 
           Mgr. Hana Koudelová 

 ředitelka mateřské školy 

 

 

http://www.mshumpolec.cz/
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