
 

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18                               

 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat 2 první třídy o max. počtu 56 žáků. 
V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, 
popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy. 
 
Ředitelka Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 stanovila níže uvedené podmínky, podle 
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění 
povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024. 

1. Do ZŠ Poděbradova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu,                    
v případě cizinců s místem pobytu v Jičíně ve školském obvodu Základní školy, Jičín, 
Poděbradova 18. 

Školský obvod Základní školy, Jičín, Poděbradova 18:  
Ulice: Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K. Vika, Mládežnická, Na Jihu, Na Výsluní, 
Poděbradova, Podhradská, Porák, Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, 
Sokolovská, U Tržiště 

2. Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného 
školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, 
Poděbradova 18, v případě cizinců děti s místem pobytu v Jičíně z jiného školského 
obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18. 

3. Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného 
školského obvodu, v případě cizinců děti s místem pobytu v Jičíně z jiného 
školského obvodu. 

4. Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, 
jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, v případě 
cizinců děti s místem pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní 
školy, Jičín, Poděbradova 18. 

5. Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, 
v případě cizinců děti s místem pobytu mimo Jičín. 

Pořadí přijímaných dětí se stanoví v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. 

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti, které 
kritérium splňují, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude 
provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí, které splňují dané kritérium. Losování 
provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační 
čísla, která byla dětem přidělena při zápisu. 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 30 dnů od podání 
žádosti.    

                                                    

                                                                                             Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy 


