
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

   
1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 

2022-2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, 

v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěny 

v tomto obvodu v dětském domově, systémem podle věku, od nejstarších po nejmladší (§ 

179 odst. 3),  

Školské obvody mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Větrov, Jičín, 

Křižíkova 1288 tvoří: 

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                                                                                

2. Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 30. 12. 2022, pro něž je mateřská škola 

spádová. Systémem podle věku od nejstaršího po nejmladšímu.  

3. Děti, které před začátkem školního roku 2022 – 2023 dosáhnou třetího roku věku, pro 

něž není mateřská škola spádová, systémem podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 

4. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně druhého roku 

věku, pro něž je mateřská škola spádová, systémem podle věku od nejstaršího směrem 

k nejmladšímu a do výše povoleného počtu dětí 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do speciální třídy Hradecká 898, Jičín 

 

1. Do speciální třídy mateřské školy se přijímají děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího 

roku věku, pro něž je mateřská škola spádová, podle věku od nejstarších po nejmladší. 

Zákonný zástupce doloží vyšetření ŠPZ (školské poradenské zařízení – PPP, SPC), 

případně registrujícího lékaře 

Školské obvody mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Větrov, Jičín, 

Křižíkova 1288 tvoří: 

      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 



2. Do speciální třídy mateřské školy se přijímají děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího 

roku věku, pro něž není mateřská škola spádová, podle věku od nejstarších po nejmladší. 

Zákonný zástupce doloží vyšetření ŠPZ (školské poradenské zařízení – PPP, SPC), 

případně registrujícího lékaře 

 

                                                                                                      

      Bc. Lenka Vondráková 

      ředitelka školy                                                                                

 

 

 


