
Vážení rodiče,  

  

v letošním školním roce se budou konat zápisy do MŠ standartním způsobem, 

tedy osobně, za přítomnosti rodičů i dětí. 

  

Důležité informace pro zákonné zástupce: 

 

Postup pro zákonné zástupce, kteří si dle školského spádového obvodu nebo ze 

zájmu budou podávat žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 

mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Jičín, Fügnerova 750,  

 příspěvková organizace:   

1. Předzapište vaše dítě prostřednictvím našeho webu, který bude spuštěn od 

18. 4. 2022 do 4. 5. 2022 : www.elektronickypredzapis.cz (jednotlivými 

kroky vás program navede)   

2. Vyplněnou žádost vytiskněte (nejlépe oboustranně), podepište, po 

potvrzení pediatrem o očkování dítěte (doklad o očkování se netýká dětí 

s povinnou předškolní docházkou) spolu s dalšími dokumenty (originál 

rodného listu (pouze k nahlédnutí), případně kopie doporučení školského 

poradenského zařízení či oznámení o individuálním vzdělávání, průkaz 

totožnosti zákonného zástupce, který žádá) odevzdejte dne 12. 5.  

2022 v den vyhlášeného zápisu osobně do MŠ. 

Pokud se osobně nedostavíte do MŠ, je možné doručit podepsanou 

žádost zákonným zástupcem a potvrzenou pediatrem o očkování spolu 

s kopií rodného listu následujícími způsoby:   

• datovou schránkou   

• emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email  

!!!!!!)  

• zasláním poštou s podacím razítkem nejpozději k 12.5. 2022 

3. Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou 

podobu žádosti, písemně ji vyplňte, podepište, nechte potvrdit pediatrem 

doklad o očkování na žádosti a doručte výše popsaným způsobem do MŠ. 

Uvedený tiskopis žádosti bude k dispozici ve vestibulu MŠ od 18. 4. 2022. 

 

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k 

předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky (dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let) 

Zákonní zástupci dětí, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, doklad o očkování nemusí předkládat.  

http://www.elektronickypredzapis.cz/
http://www.elektronickypredzapis.cz/


 

V případě, že budete chtít sdělit další skutečnosti týkající se zápisu vašeho dítěte 

do MŠ, které nebudete moci uvést do žádosti, využijte opět datovou schránku 

školy, případně email ředitelky školy: posta@2ms.jicin.cz, mobil: 736260304  

  

Podání žádosti na více mateřských škol není zakázáno. Pokud si prioritně 

nepřejete docházku vašeho dítěte do spádové mateřské školy (seznam spádových 

ulic jednotlivých mateřských škol naleznete v předchozím dokumentu), 

doporučujeme si podat Žádosti do obou MŠ (do spádové i preferované). V 

nespádové MŠ bude vaše dítě řazeno až za děti spádové (viz. Kritéria pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a nemusí být z důvodu kapacity školy 

přijato. Pokud podáte dvě žádosti a preferujete v případě možnosti přijetí oběma 

školami nespádovou mateřskou školu, oznamte tuto skutečnost řediteli nespádové 

MŠ při zápisu 12.5.2022.  

  

Pokud v rozhodné době nastane změna trvalého pobytu nebo se trvalý pobyt 

uvedený v žádosti nebude shodovat s trvalým pobytem uvedeným v seznamu dětí, 

které ze zákona poskytuje zřizovatel z evidence obyvatel, je třeba k žádosti přidat 

tiskopis: Čestné prohlášení o trvalém pobytu.   

 V případě, že po zaregistrování žádostí zjistí ředitelka nesrovnalosti v 

dokumentech nebo chybějící požadované dokumenty, budou zákonní zástupci  

vyzváni k jejich neprodlenému dodání či upřesnění.  

  

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, 

oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s 

výsledkem řízení u každého uchazeče.   

Po zaregistrování žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. 

Registrační číslo bude sděleno zákonným zástupcům osobně při zápisu, popř. 

emailem, pokud žádost bude podána jinak než osobně do MŠ.  

  

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků řízení je stanoven na 27. 5. 2022 (po 

dobu 15 dnů) bude vyvěšeno na webových stránkách www.2ms.jicin.cz a na 

veřejně přístupném místě u vchodových dveří budovy MŠ. 

  

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho 

dítěte uloženého ve škole a nebude se zasílat.  

http://www.msukina.cz/


Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno písemně datovou 

schránkou nebo poštou.  

  

Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s 

ředitelkou školy (posta@2ms.jicin.cz, 736260304) ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 8:00 

do 10:00 hod.  

  

V rámci vzájemné komunikace mezi MŠ a zákonnými zástupci je doporučeno 

uvést přesné kontakty do žádosti (telefon, emailovou adresu, ID datové schránky 

v případě, že ji má zákonný zástupce zavedenou, popř. doručovací adresu)  

 

UPOZORNĚNÍ pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za 

účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na 

území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky 

je určen termín zápisu  14. července 2022 , 8,00-12,00 hod. 

 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці 

з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п.  

Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем 

перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін 

зарахування  14 липня 2022 року,8,00 – 12,00  

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vi

zoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Z

akonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zo

ni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja  14 lypnja

 2022 roku,8,00-12,00 godinu 

 

  

  

Dne 8. 4. 2022  

  

  

                                                                                       Zdenka Matějková  

                  ředitelka školy  

   

                  

   

  

  

 


