Lesní mateřská škola Prostor plus, z.s. | Školka v zahradě
SMĚRNICE ŘEDITELKY ŠKOLY: STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K
PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Ředitelka Lesní mateřské školy Prostor plus, z.s. (dále jen LMŠ) po dohodě se zřizovatelem a
v souladu s odst. 2, § 34 Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a
jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
1) Místo a termín pro vydávání žádostí o přijetí a vyjádření lékaře: dokumenty lze stáhnout
na webových stránkách www.skolkavzahrade.cz od 22. 3. do 15. 5. 2021
2) Místo a termín odevzdání žádostí a vyjádření lékaře: LMŠ Prostor plus, z.s. , Pobřežní
ulice, č. parc. 3422, Kutná Hora 284 01, v pátek 14. 5. 2021 od 15:00 do 18:00
3) Termín odevzdání zmiňovaných dokumentů je doba rozhodná pro započetí správního
řízení, dle předem stanovených kritérií LMŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí
vyzvednutí či odevzdání dokumentů.
4) Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených dokumentů: ředitelka Mgr. Adéla
Richterová
5) Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na vstupních vratech
do LMŠ a na webových stránkách www.skolkavzahrade.cz
6) Vydání rozhodnutí: 21. 5. 2021 ve 13:00 hodin
7) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte buď osobně, nebo
doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.
8) Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonný zástupce
může požádat o jeho vydání.
9) Stanovení postupu přijímání dětí: Děti jsou přijímány v rámci volné kapacity, a to podle
kritérií LMŠ.
10) Dle § 123 odst. 2 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2021,
předškolní vzdělávání povinné. Zákonní zástupci 5ti letých dětí mají povinnost nechat děti
zapsat do mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České
republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, dále na občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinné
předškolní vzdělávání se netýká dětí s hlubokým mentálním postižením.
11) Mateřská škola může přijmout i neočkované dítě, pro které je předškolní vzdělávání
povinné (tzn. dítě, které dosáhne 5 let do 31. 8. 2021).
12) Dítě, pro které není předškolní vzdělávání povinné, může mateřská škola přijmout jen
tehdy, pokud se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst.
5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet
podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

IČO: 07288034
tel.: +420 606 032 266, e-mail: info@skolkavzahrade.cz, www.skolkavzahrade.cz

Lesní mateřská škola Prostor plus, z.s. | Školka v zahradě
13) Nedílnou součástí žádosti je souhlas se zpracováváním osobních údajů.
14) Zákonný zástupce při zápisu písemně potvrdí, že byl seznámen se Směrnicí ředitelky
školy: „Stanovení podmínek pro podávání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání“ do
LMŠ Prostor Plus, z. s. pro daný školní rok.
15) Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu. (§36 a §38 Zákona č.
500/2004 Sb., Správní řád).
16) Dokumentace k zápisu:
1.
vyplněná a podepsaná žádost o přijetí a vyjádření lékaře
2.
rodný list dítěte (u cizinců mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu),
3.
občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas, u cizinců mimo EU potvrzení o
dlouhodobém pobytu)
Kritéria přijímání dětí k docházce do LMŠ jsou následující:
Kritérium
Věk dítěte

Individuální situace dítěte

Bodové hodnocení

5 let - dovršení věku do 31. 8. 2021

15

4 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

14

3 roky - dovršení věku do 31 .8. 2021

13

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2021

12

Opakovaná přihláška do LMŠ

3

LMŠ navštěvuje/navštěvoval
dítěte

sourozenec

5

Rodina dítěte se účastnila 4 setkání Klubíku

3

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shody rozhoduje
dřívější datum narození.
V Kutné Hoře dne 19. 3. 2021
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