PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádost o přijetí dítěte k předšk. vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími
způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného
zástupce, poštou (rozhodující je datum podání na poštu) nebo osobním podáním ve škole.
BLIŽŠÍ INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH
MATEŘSKÝCH ŠKOL V JIČÍNĚ.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – POVINNÉ vzdělávání „předškoláků“
Od počátku školního roku (tj. září 2021), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne PÁTÉHO
roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní
vzdělávání POVINNÉ, není-li dále stanoveno jinak. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,
které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě
místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud
zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního
vzdělávání. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou
školu.
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí
nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu,
v příslušném školském obvodu v Jičíně, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku.
Každá mateřská škola má stanovena jednotlivá kritéria pro přijímání dětí. Dítě může být přijato
k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy
může být kapacita školy.
O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel mateřské školy na
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická
poradna, Speciálně pedagogické centrum), popřípadě také registrujícího lékaře.
Informace k přílohám Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Kopie rodného listu dítěte - pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii
dálkovým způsobem (přiložit k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).
Doložení řádného očkování dítěte - podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50
zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání (viz výše). Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského
lékaře (možno i mailem). Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených
protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín
návštěvy dle zvyklosti ordinace. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro
účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení
lékaře.

PŘEDZÁPIS
Ve všech mateřských školách v Jičíně bude předzápis probíhat od 19. dubna do 5. května 2021.
Podrobnosti najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

ZÁPIS
Uskuteční se bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve čtvrtek 13. května 2021
od 8.00 do 16.00 hod. tím způsobem, že všechny výše uvedené dokumenty (doložení
rodného listu a očkování dítěte) vhodíte v den zápisu společně s Žádostí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, do označené schránky před budovou MŠ (v zalepené obálce)
nebo zašlete do 16. května 2021 na adresu příslušné mateřské školy.

ŠKOLSKÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL V JIČÍNĚ
Mateřská škola U Kina, Jičín, 17. listopadu 46

http://www.msukina.cz
ředitelka Mgr. Zlatuše Kynčlová, tel. 720 649 688, e-mail: kynclova@msukina.cz
Komenského náměstí, Moravčice, Nábř. Irmy Geisslové, Nábř. Kpt. Jaroše, Náměstí Svobody,
Valdštejnovo náměstí, Žižkovo náměstí,
ulice: 17. listopadu, B. Němcové, Balbínova, Butovská, Cidlinská, Čelakovského, Dělnická,
Fortna, Havlíčkova, Chelčického, Jiráskova, Lindnerova, Luční, Na Hrádku, Na Příkopech,
Nerudova, Nová, Palackého, Pod Koštofránkem, Příční, Raisova, Revoluční, Riegrova, Říční,
Sladkovského, Smiřických, Šafaříkova, Školní, Tylova, Zahradní, Zahradnická a Židovská;

Mateřská škola, Jičín, Fügnerova 750

http://www.2ms.jicin.cz
ředitelka Zdenka Matějková, tel. 493 532 440, e-mail: posta@2ms.jicin.cz
ulice: Denisova, Fügnerova, Jungmannova, Tyršova, Vrchlického;

Mateřská škola, Jičín, J. Š. Kubína 465

http://msjsk.jicin.cz
ředitelka Monika Vitvarová, tel. 721 402 443, e-mail: vitvarova@msjsk.jicin.cz
Sedličky, Soudná,
ulice: Argonská, B. Čeňka, Bolzanova, Čelišova, Československé armády, Dukelská,
Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Hviezdoslavova, Jakubcova, Jarošov,
Jarošovská, Jaselská, J. Š. Kubína, Kollárova, Krátká, Křídlova, Kukulova, L. Janáčka,
M. Koněva, Máchova, Markova, Na Tobolce, Novoveského, Pod Čeřovkou, Prachovská,
Seifertova, Skautská, Smetanova, Šrámkova, Štrauchova, U Lomu, V. Dobiáše, Vrcha a
Železnická;

Mateřská škola Větrov, Jičín, Křižíkova 1288

http://www.msvetrov.jicin.cz
ředitelka Bc. Lenka Vondráková, tel. 777 936 000, e-mail: vondrakova@msvetrov.jicin.cz
Dvorce, Robousy, Nám. V. Čtvrtka,
ulice: Českých bratří, Hradecká, Hrušňová, Husova, Jičínského, Konecchlumského,
Kosmonautů, Kr. Haranta, Křižíkova, Lošťákova, Meruňková, Moravčická, Nad Cihelnou,
Pod Lipami, Průmyslová, Spojovací, Sv. Čecha, Šibeňák, Šturmova, Švestková, Textilní,
Třešňová, U Kamene, U Stadionu, U Trati a Višňová;

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171

http://www.msmaj.cz/
ředitelka Bc. Lenka Černá, tel. 739 630 564, e-mail: reditelka@msmaj.jicin.cz
Popovice, Hubálov, Lidické náměstí,
ulice: Barákova, Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K Vápenkám, K. Vika,
Mládežnická, Na Jihu, Na Výsluní, Poděbradova, Podhradská, Pod Koželuhy, Popovická, Porák,
Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, Ruská, Sokolovská, U Javůrkovy louky, U Tržiště
a Železničářská.
Ing. Miroslav Kazda
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Městský úřad Jičín

