
Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace

Pravidla pro přijímání dětí do Mateřské školy Ludkovice pro  školní
rok 2022/2023

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

 

 1. Stanovení termínu, místa a doby pro přijímání žádostí 

 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
v platném znění (Školský zákon). Termín zápisu do mateřské školy je stanoven          na
4. května 2022 v době od 8.00 do 15.00 hodin. 

2. Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Rodiče předloží vedoucí učitelce MŠ   rodný list dítěte a odevzdají vyplněnou žádost o
přijetí  dítěte  k předškolnímu vzdělávání  a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte,
které je součásti tiskopisu (žádosti o  přijetí). 

Potvrzení o očkování se netýká dětí,  které se od září musí povinně vzdělávat (tj.  děti,
které do 31. 8. dovrší věku 5 let). 

Formuláře mají rodiče ke stažení na webových stránkách školy. 

Při přijímání žádostí je zákonnému zástupci přiděleno registrační číslo, které slouží při
zveřejnění  seznamu přijatých  dětí.   Na webových stránkách školy se mohou zákonní
zástupci seznámit s kritérii pro přijímání děti k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v Ludkovicích a s postupem při vydávání rozhodnutí. 

 

 3. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 Do 30 dnů od přijetí  žádosti  o přijetí  k předškolnímu vzdělávání  rozhodne ředitelka
školy o přijetí  či  nepřijetí  dítěte  k  předškolnímu vzdělávání.  Rozhoduje v souladu se
zákonem  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád  a  na  základě  stanovených  kritérií.   Seznam
přijatých dětí  (pod přiděleným registračním číslem) je zveřejněn do 30 dnů od přijetí
žádostí na vstupních dveřích školy a na webových stránkách  školy, po dobu 15 dnů.
Tímto  zveřejněním  je  rozhodnutí  o  přijetí  považováno  za  doručené.  Rozhodnutí  o
nepřijetí  dítěte  k  předškolnímu  vzdělávání  je  zákonným  zástupcům  dítěte  doručeno
doporučeně poštou. V průběhu správního řízení mohou zákonní zástupci nahlédnout do
spisu (po dohodnutí termínu s ředitelkou školy). 



Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Ludkovice

 Podmínka pro přijetí – dítě je řádně očkováno

1 -  K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky, tj. děti, které dosáhnou do 31.
8. 2022 věku 5 let (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění
pozdějších předpisů) s trvalým bydlištěm v obci Ludkovice .

2 -  K předškolnímu vzdělávání jsou dále přednostně přijímány děti, které do
31.  8.  2022  dosáhnou  věku  4  let  a  3  let  s  trvalým  bydlištěm  v obci
Ludkovice .

 3 -  K předškolnímu vzdělávání je přijato tolik dětí, kolik umožní kapacita
školy. Pokud kapacita školy umožní přijetí dítěte mladšího 3 let, tj. dítěte,
které dosáhne do 31. 8. 2022 věku 2 let a má trvalé bydliště v Ludkovicích,
musí  být dítě schopno zvládat adaptaci na pobyt v předškolním zařízení a
zvládá požadavky kladené ŠVP PV, základní hygienické zásady (mateřská
škola  není  vybavena  nočníky,  přebalovacími  pulty,  apod.)  a  stravovací
návyky.   Přednostně  jsou  přijímány  ty  děti,  ve  věku  2  let,  jejichž
sourouzenec již navštěvuje MŠ Ludkovice.

 

4  -   Děti  s  trvalým  bydlištěm  mimo  Ludkovice   jsou  přijímány  (od
nejstaršího po nejmladší) v případě, že toto umožní kapacita mateřské školy.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou podat zákonní zástupci
dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2022 věku nejméně 2 roky. 

 

Zákonní zástupci jsou s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Ludkovice  seznámeni jejich zveřejněním na webových
stránkách školy. Tuto skutečnost doloží svým podpisem na žádosti o přijetí k
předškolnímu vzdělávání. 

V Ludkovicích 20.4.2022                            Mgr. Viktorie Janečková 

ředitelka školy


