Lesní mateřská škola Stromeček, z.s., Na Výsluní 364, 250 64 Měšice,
IČO: 227 11 660
Provozovna: Zámecká ulice, parcela č. 16/12, 25064 Měšice
Ředitelka školy: Hana Virčíková
Zástupkyně ředitelky: Ing. Jaroslava Pěničková

Vnitřní směrnice ředitele školy a kritéria pro přijetí do MŠ Stromeček
na školní rok 2018/2019
Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou 5 let do 31.8.2018 povinné předškolní
vzdělávání. LMŠ Stromeček není spádová škola, ale soukromá, tudíž na předškolní vzdělávání
není nárok. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka, zástupkyně ředitelky a koordinátorka.
Ředitelka rozhodne o přijetí podle stanovených kritérií podle §34 školského zákona č.
561/2004 Sb. a do 30 dnů obdrží žadatel písemné rozhodnutí doručené na emailovou adresu.
Datum zápisu je 2.5 2018 od 14:00 na adrese provozovny v Měšicích, kde žadatel přinese
požadované dokumenty (žádost o přijetí dítěte, přihláška a souhlas, evidenční list). Součástí
žádosti je souhlas zákonného zástupce o zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb.
U zápisů zákonný zástupce předloží občanský průkaz k ověření totožnosti a kopii rodného
listu dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:








Věk dítěte – dítě narozené do 31.10.2015.
Sourozenec – dítě, jehož sourozenec LMŠ navštěvuje a či dříve navštěvoval.
Rozsah docházky – přednost mají děti s vyšším počtem přihlášených dní.
Datum zaslání předběžné přihlášky do LMŠ.
Absolvování "Dopoledne ve Stromečku na zkoušku", během kterého se rodič seznámí
podrobně s podmínkami fungování, s prostředím a se způsobem, kterým se v LMŠ
Stromeček s dětmi pracuje.
Očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně
má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže pro trvalou kontraindikaci
očkováním podrobit – nevztahuje se na děti v povinném školním vzdělávání.
Kompletně vyplněná žádost o přijetí, přihláška a evidenční list s potvrzením od
lékaře.

Zákonný zástupce při zápisu písemně potvrdí, že byl seznámen s touto Vnitřní směrnicí
ředitele školy a kritérii pro přijetí do MŠ Stromeček na školní rok 2018/2019
Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu. (§36 a §38
Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád).
Místo a termín pro podání žádosti budou také zveřejněny na www.klubstromecek.cz.

