Lesní mateřská škola Mariánka
Viničné Šumice 137
664 06
IČO: 06107591

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání do LMŠ Mariánka
Směrnice č. 10

Účinnost od 1. dubna 2019
Schváleno ředitelkou školy: 28. března 2019

Ředitelka Lesní mateřské školy Mariánka, Viničné Šumice 137, 664 06, po dohodě se
zřizovatelem Kavyl z. s. a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanoví
následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2019/2020.
Místo vydávání žádosti:


Lesní mateřská škola Mariánka, provozovna Samoty, GPS 49.2155N, 16.6989E



webové stránky www.lesnimarianka.cz

Vydávání žádosti a evidenčního listu:
Osobně:

12. 4. 2019 od 13 do 16 hodin

Místo:

LMŠ Mariánka, provozovna Samoty, GPS 49.2155N, 16.6989E

Žádost a evidenční list je možné si stáhnout od 5. 4. 2019 na webových stránkách
školy a odevzdat je ve stanoveném termínu vyplněné.
Odevzdání žádosti a evidenčního listu:
Termín:

7. 5. 2019 od 14 do 17 hodin.

Místo:

LMŠ Mariánka, provozovna Samoty, GPS 49.2155N, 16.6989E

tel.: 777 145 343
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Místo, termín a doba pro odevzdání žádosti budou také zveřejněny:


www.lesnimarianka.cz



nástěnka na bráně při vstupu do LMŠ Mariánka

Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených žádostí:
ředitelka školy

Mgr. Klára Krchňavá

zástupkyně ředitelky

Mgr. Klára Taufarová

Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem
stanovených kritérií lesní MŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí odevzdání
žádosti.
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na nástěnce školy
a na webových stránkách školy do 30 dnů od odevzdání žádosti nejméně po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí bude k vyzvednutí dne 7. 6. 2019 od 13 do 16 hodin. Nevyzvednutá
záporná rozhodnutí obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem s dodejkou.
Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2019, povinné
předškolní vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České
republiky, kteří pobývají na jejím území 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.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se 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). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném
předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 5 let k 31. 8. 2019).
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info@lesnimarianka.cz

www.lesnimarianka.cz

Nedílnou součástí žádosti je souhlas zákonného zástupce se zpracováváním osobních
údajů a seznámení se se směrnicí stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání a Školního řádu.
Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§ 36 a § 38 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
U zápisu zákonný zástupce předloží:


občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný
doklad k ověření bydliště;



rodný list dítěte;



cestovní pas – cizinci, oprávněnost pobytu na území ČR – týká se pouze cizinců
mimo země EU – § 20 Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Body

Kritéria

Specifikace

Sourozenec

Dítě, jehož sourozenec LMŠ Mariánka již
navštěvuje nebo navštěvoval, nebo dítě,
jehož starší sourozenec bude zápisem ve
šk. roce 2019/2020 přijat

5

6 let , 5 let

3

4 roky

2

3 roky

1

2 roky

0

Účast na kroužku Zvoneček, Klíček,
příměstských táborech a přednáškách pro
rodiče

2

Věk dítěte

Účast na akcích spolku
Kavyl

V případě rovnosti bodů může být přihlédnuto ke specifickým potřebám rodiny.
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