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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážený pane, 
 
k Vaší žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 8.7.2022 
Vám sdělujeme následující: 
 
 
1. Jaký byl celkový počet přihlášek do pardubických mateřských škol v roce 2020? 

Odpověď: 1911 

2. Jaký byl celkový počet dětí přihlašovaných do pardubických mateřských škol v roce 2020? 

Odpověď: 1048 

3. Jaký byl celkový počet přihlášek do pardubických mateřských škol v roce 2021? 

Odpověď: 2180 

4. Jaký byl celkový počet dětí přihlašovaných do pardubických mateřských škol v roce 2021? 

Odpověď: 1124 

5. Jaký byl celkový počet přihlášek do pardubických mateřských škol v roce 2022? 

Odpověď: 2502 

6. Jaký byl celkový počet dětí přihlašovaných do pardubických mateřských škol v roce 2022? 

Odpověď: 1216 

7. Kolik míst pro děti bylo v jednotlivých mateřských školách v roce 2020? Prosím rozepsat 

k jednotlivým mateřským školám, které město Pardubice zřizuje. 

Odpověď: 862, rozpis je uveden v příloze. 

8. Kolik míst pro děti bylo v jednotlivých mateřských školách v roce 2021? Prosím rozepsat 

k jednotlivým mateřským školám, které město Pardubice zřizuje. 

Odpověď: 871, rozpis je uveden v příloze. 
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9. Kolik míst pro děti bylo v jednotlivých mateřských školách v roce 2022? Prosím rozepsat 

k jednotlivým mateřským školám, které město Pardubice zřizuje. 

Odpověď: 949, rozpis je uveden v příloze. 

10. Kolik dětí ukrajinské národnosti je evidováno (zapsáno k docházce) ke dni podání této žádosti 

v mateřských školách, které zřizuje město Pardubice? 

Odpověď: 33 k 30.9.2021. Výkazy se vyplňují jen 1x ročně. Další výkaz budou školy vyplňovat 

k 30.9.2022. V mimořádném zápise pro ukrajinské uprchlíky bylo přijato 23 dětí, další děti mohly 

být přijaté v řádném zápise – záleží jaká mají pobytová víza. Relevantní informace budeme mít až 

z výkazu vyplňovaného k 30.9.2022 (zkušenost ukazuje, že řada dětí nenastoupí např. z důvodu 

změny pobytu atd.). V současné době je u těchto dětí velký pohyb, nelze přesně predikovat, zda 

přijaté děti skutečně do škol v září nastoupí. 

 

 

K otázkám číslo 7-9 pro jejich správnou a korektní interpretaci zdůrazňujeme a doplňujeme: 

Do kapacit se nezapočítávají děti zapsané v mateřských školách na individuální vzdělávání. Nejsou 

ani započítána místa, které se v průběhu zápisů uvolňovala z důvodu změny mateřské školy na 

základě rozhodnutí rodičů. Nejsou dále započítána místa, která byla mateřským školám schválena 

Radou města Pardubic na základě výjimky z počtu dětí ve třídách v souladu se zákonem. Tímto 

schválením město splnilo zákonnou povinnost a dle ověření informací ze všech mateřských škol 

zřizovaných městem byly umístěné ve školkách zřizovaných statutárním městem Pardubice 

všechny děti 3leté (do srpna 2022) a starší (v některých spádových obvodech, kde to kapacity 

umožňovaly i mladší) s trvalým pobytem na území města Pardubic.  

 

K otázkám číslo 1-6 pro jejich správnou a korektní interpretaci zdůrazňujeme a doplňujeme: 

V počtu přihlášek a počtu dětí přihlašovaných do mateřských škol jsou započítané i děti, které 

nemají místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy (jde i o mimopardubické děti) 

a dále děti mladší než 3 roky. Tyto děti nemá obec žádnou povinnost ze zákona do mateřské školy 

umístit, tuto povinnost má samospráva každé obce. 

 
 

 
 
Mgr. Ivana Liedermanová 
vedoucí OŠKS 
 
Příloha: 
Přehled volných míst v mateřských školách za roky 2020/2021-2022/2023 


