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LMŠ Na dvorečku, Karlštejnská 253, Černošice, 252 28, www.jedenstrom.cz, IČO: 06 159 401, tel. 777 258 450 

Provozovna: Lety pod lesem p.č. 1885, Lety u Dobřichovic, jedenstrom@volny.cz, datová schránka: jsvt7sc 

 

 

Vnitřní směrnice ředitele školy 

Zápis do LMŠ Na dvorečku 

Stanovení podmínek pro podávání 

 Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Ředitelka LMŠ Na dvorečku, Karlštejnská 253, Černošice 252 28, místa poskytovaného vzdělávání:  

1) Lety pod lesem p.č. 1585, Lety u Dobřichovic 

2) Na bluku 426, Lipence-Dolní Černošice  

po dohodě se zřizovatelem Jeden strom z.ú., Vykoukových 623/7, Praha 5- Radotín, 153 00, IČO: 

265 65 129, v souladu s č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s 

odst. 2, § 34 Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů a na základě dopisu ministra školství, Č. j.: MSMT-6651/2021-1, a jeho 

přílohy k organizaci zápisu v MŠ ze dne 5.3.2021 stanoví následující upřesnění pro podávání 

Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2021/22. 

 

ORGANIZACE ZÁPISU DO LMŠ NA DVOREČKU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22 

Termín zápisu/ termín zaslání žádosti a dalších příslušných dokumentů:  

Od 2.5.8,00 do 12.5. 20,00 2020 

Dokumenty rozhodné pro ZÁPIS DO LMŠ NA DVOREČKU NA ŠK. ROK 2021/22 

 

- Žádost o přijetí 

- Evideční list dítěte (potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno) 

http://www.jedenstrom.cz/
mailto:jedenstrom@volny.cz
https://drive.google.com/file/d/18GckG6NZAsLuEoboW788S-rcTT0bAfYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1azizf8gmFtg9Mm4goJmTDyrt9L7MuFLe/view?usp=sharing
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Pokud není dítě očkované dle očkovacího kalendáře z důvodu trvalé kontraindikace, je nutné 

doložit zprávu od lékaře, že má dítě trvalou kontraindikaci nebo je vůči nákaze imunní. 

- Prostá kopie rodného listu dítěte 

- v případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o přijetí dítěte na individuální vzdělávání, doloží i 

oznámení o individuálním vzdělávání (týká se případně dětí, které nastupují povinnou 

předškolní docházku). 

 

Žádost o přijetí: 

Formulář žádosti o přijetí do LMŠ je vloženým dokumentem této směrnice.  

Doručení dokumentů rozhodných pro zápis do LMŠ Na dvorečku na šk. rok 2021/2122 

1) Zákonný zástupce dítěte zašle v termínu zápisu, tj. od 2.5. 8,00 do 12.5.20,00, vyplněné 

rozhodné dokumenty na adresu jedenstrom@volny.cz  

Dokumenty musí být podepsané platným elektronickým podpisem. 

2) Zákonný zástupce dítěte zašle v termínu zápisu, tj. od 2.5. 8,00 do 12.5.20,00, vyplněné 

rozhodné dokumenty datovou schránku do datové schránky ZŠ a LMŠ: jsvt7sc  

(Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní 

škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.) 

3) Zákonný zástupce dítěte zašle v termínu zápisu, tj. od 2.5. 8,00 do 12.5.20,00, vyplněné 

rozhodné originály dokumentů poštou na adresu ZŠ a LMŠ Na dvorečku, Karlštejnská 253, 

Černošice, 252 28. Rozhodující je doručení dokumentů do 12.5.2020 nikoli datum razítka na 

dopise.  

4) Osobním podáním žádosti a dalších rozhodných dokumentů 5.5. od 14,00 do 16,00 v areálu 

LMŠ Na dvorečku, Lety pod lesem 1585, Lety.   

Termín odevzdání Žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených 

kritérií LMŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí odevzdání Žádosti. 

Osoby odpovědné za příjem a evidenci přijatých žádostí:  

https://drive.google.com/file/d/1V7ZTiJwGh-sWh_LD5QoBqKC8zlqYkn9N/view?usp=sharing
mailto:jedenstrom@volny.cz
https://chcidatovku.cz/
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ředitelka školy: Alena Laláková 

zástupce ředitele: Dominika Tomanová 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 budou oznámeny pod registračními čísly na webových stránkách školy do 5 dnů od termínu ukončení 

zápisu 12.5.2021, tj. nejpozději 17.5.2021. nejméně po dobu 15ti dnů. Registrační číslo obdrží zákonný 

zástupce dítěte na mailovou adresu uvedenou v žádosti a poštou doporučeným dopisem, v případě 

osobního předání žádosti při osobním kontaktu.  

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

bude zasláno poštou dopisem s dodejkou na adresu zákonného zástupce, kterou uvedl v žádosti o 

přijetí do 14 dnů po ukončení zápisu do MŠ. 

 

Kritéria přijetí 

Přednostně budou přijaty děti, které plní povinnou předškolní docházku, dále pak děti, které budou 

mít rozsah docházky 5 dní v týdnu a mladší sourozenci již do LMŠ docházejících dětí. O dalším pořadí 

přijatých dětí rozhoduje datum zaslání předběžné on-line přihlášky do LMŠ (on-line přihlášky na 

nástěnce www.jedenstrom.cz). Do LMŠ budou přijímány děti, které se narodily do 31.12. 2018. 

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021, povinné předškolní 

vzdělávání. Zákonní zástupci 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat do rejstříkové MŠ. LMŠ Na 

dvorečku je soukromou a nikoli spádovou školkou. Není povinna přijímat děti z dané spádové lokality. 

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. 

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 31.8.2021). 

http://www.jedenstrom.cz/
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Nedílnou součástí Žádosti je souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů a seznámení 

se směrnicí Stanovení podmínek pro podávání Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§36 a §38 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27.5.2021 v 15,00 po předchozí telefonické 

domluvě na tel. 777 258 450. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do LMŠ  

 

 

Kritéria 

 

Specifikace 

Body 

Rozsah docházky Dítě s rozsahem 4-5 dní docházky 25 

Věk Dítě narozené do 31.8. 2018 8 

 

Sourozenec 

 

Dítě, jehož sourozenec LMŠ již navštěvuje a bude v docházce 

pokračovat 

25 

Datum podání 

nezávazné přihlášky 

Rozhoduje dřívější datum podání předběžné on-line přihlášky 2 b. za každý 

měsíc před 

zápisem 

Povinná předškolní 

docházka 
Dítě, které si plní povinnou předškolní docházku  25 

 

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

 

 

 

 

V Praze 2.4 2021                                              Mgr. Alena Laláková, ředitelka LMŠ Na dvorečku 


