Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021
Kritéria pro přijímání dětí
Děti jsou přijímány dle následujících kritérií LMŠ Na Větvi:
1. Přednostně jsou přijímáni sourozenci již docházejících dětí do LMŠ, kteří nejdéle k začátku
školního roku dovrší dvou let.
2. Následně jsou přijímány děti členů Spolku rodičů LMŠ Na větvi.
3. Dále se přijímají děti dle data narození (od nejstaršího po nejmladší)

Možné způsoby podání žádosti o přijetí:
1. Poštou
2. datovou schránkou
3. emailem s uznávaným elektronickým podpisem
4. osobně v zázemí LMŠ Na Větvi v termínech zápisu, kterými jsou: sobota 2. května

od 9 do 11 hod a pondělí 4. května od 15 do 17 hod (po předchozí domluvě
v předem domluvený čas)
Žádost je třeba doručit nejpozději do 4. května 2020 do 17 hod.
Pakliže je žádost zaslána prvními třemi způsoby, musí obsahovat následující přílohy:
1. čestné prohlášení, že dítě bylo řádně očkované + kopie očkovacího průkazu (netýká se

děti, které budou plnit povinný předškolní rok)
2. kopie rodného listu dítěte + kopie občanského průkazu zákonného zástupce

Lesní mateřská škola Na Větvi, se sídlem ul. Na Výsluní 1697/13,
500 08 Hradec Králové, ředitelka: Mgr. Zuzana Koreňová

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Lesní
mateřská škola Na Větvi od školního rok 2020 /2021.

Dítě:
Jméno a příjmení:

____________________________________________

Datum narození:

____________________________________________

Místo trvalého pobytu: ____________________________________________

Zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení
zastupovat:

Jméno a příjmení:

___________________________________________

Místo trvalého pobytu: ___________________________________________

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dítěti JE x NENÍ diagnostikováno školským poradenským zařízením mentální, tělesné, zrakové nebo
sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více
vadami nebo autismus*).

_____________________
podpis zákonného zástupce

V __________________________dne: ________

*)

hodící se zakroužkujte

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

-

rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím
řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami)
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
(dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

ANO x NE,*)

nebo

má doklad, že je proti nákaze imunní

ANO x NE,*)

nebo

má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, popř. pro dočasnou
kontraindikaci (z dlouhodobého hlediska brání zdravotní stav dítěte podání očkovací látky).

ANO x NE.*)

Datum:

*)

hodící se zakroužkujte

Razítko a podpis lékaře:

