
Mateřská škola, Jičín, Fügnerova 750, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující 
informace související se zápisem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1.9.2022. 

 

Kritéria přijetí 

1. V souladu s § 34 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším, odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/, v plném znění, se do mateřské školy 

přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 

třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu Jičín, v případě cizinců místo pobytu, 

v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově. 

Příslušný školský obvod: ulice Fügnerova, Tyršova, Denisova, Jungmannova, Vrchlického  

2. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou třetího roku věku, mají trvalé 

místo pobytu v Jičíně a jejichž sourozenec navštěvuje mateřskou školu, budou přijímány 

systémem podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. Pokud dojde k situaci, kdy na obsazení 

posledního místa budou dvě děti, které jsou narozené ve stejném dni, o přijetí dítěte rozhodne 

los. 

3. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou třetího roku věku a mají místo 

trvalého pobytu v Jičíně, budou přijímány systémem podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 

Pokud dojde k situaci, kdy na obsazení posledního místa budou dvě děti, které jsou narozené 

ve stejném dni, o přijetí dítěte rozhodne los. 

 

- Spádovost je posouzena podle trvalého pobytu dítěte ze seznamu poskytnutého obecním 
úřadem. 

- Splnění kritéria věku se posuzuje ke dni 31.8.2022 

- Splnění kritéria vyjádřeného místem trvalého pobytu uchazeče / v případě cizince pobytu 

uchazeče/ se posuzuje ke dni vydaného rozhodnutí. 

- Postup přijímání od nejstaršího k nejmladšímu je stanoven do výše počtu dětí dle Vyhlášky 

410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých.  

- V případě přijetí dítěte s podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet 

přijímaných dětí bude snižovat. 

- O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka na základě 

doporučení školského poradenského zařízení. 

10.4.2022                                                                    Zdenka Matějková 
                                                                                         Ředitelka školy 

  

 


