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JEDEN STROM z.ú. , Vykoukových 623/7, 153 00, Praha 5, IČO:26 56 51 29, tel. 777 258 450, reditelka@jedenstrom.cz, 

www.jedenstrom.cz, datová schránka: fj488tt 

Zřizovatel: ZŠ a LMŠ Na dvorečku, Karlštejnská 253, 252 28, Černošice, IČO: 06 15 94 01, datová schránka: jsvt7sc 

Komunitní centrum Jeden strom z.ú., Karlštejnská 253, 252 28, Černošice, IČO: 07 92 80 92: datová schránka 63i58ry 

 

 

Zápis do LMŠ Na dvorečku na školní rok 2023/24 

(organizace zápisu do LMŠ Na dvorečku 2023/24) 

 

Ředitelka LMŠ Na dvorečku, Karlštejnská 253, Černošice 252 28, IČO: 06159401  

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 stanoví následující upřesnění pro podávání Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 

vzděláváni pro školní rok 2023/24. 

 

ORGANIZACE ZÁPISU DO LMŠ NA DVOREČKU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

Termín zápisu/ termín zaslání žádosti a dalších příslušných dokumentů:  

Od 2.5.8:00 do 5.5. 2022 20:00 (elektronicky nebo poštou) 

2.5.2022 od 14:00 do 16:00- osobně (areál LMŠ Na dvorečku, Lety) 

DOKUMENTY ROZHODNÉ PRO ZÁPIS DO LMŠ NA DVOREČKU NA ŠK. ROK 2023/24 

• ŽÁDOST O PŘIJETÍ (formulář žádosti je vloženým elektronickým dokumentem této 

směrnice) 

• EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE (formulář evidenční list je vloženým elektronickým 

dokumentem této směrnice) 

mailto:reditelka@jedenstrom.cz
http://www.jedenstrom.cz/
https://drive.google.com/file/d/1LrGYA9rNEREjj0WhpK6MF2QvCgLkXycP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rgw3EDcm8lZH9xvWE1OAX2ITR73ulM1N/view?usp=sharing
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Pokud není dítě očkované dle očkovacího kalendáře z důvodu zdravotní kontraindikace, je nutné 

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

Případně, že bude řádně doočkováno před nástupem do LMŠ, tj. do 31.7.2023 

Potvrzení od lékaře nemusí dokládat děti, které nastupují k plnění povinné předškolní 

docházky. 

• PROSTÁ KOPIE RODNÉHO LISTU DÍTĚTE  

• PROSTÁ KOPIE OBČANSKÉHO PRŮKAZU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE                                         

(u elektronického a poštovního podání) NEBO ORIGINÁL K NAHLÉDNUTÍ  

• v případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o přijetí dítěte v režimu individuálního vzdělávání, 

doloží OZNÁMENÍ O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ  (týká se dětí, které nastupují povinnou 

předškolní docházku). LMŠ Na dvorečku přijímá děti na IV pouze v omezené kapacitě. 

DORUČENÍ DOKUMENTŮ ROZHODNÝCH PRO ZÁPIS DO LMŠ NA DVOREČKU NA ŠK. ROK 

2023/2024 

• Od 2.5.8:00 do 5.5. 2022 20:00 – datovou schránkou nebo poštou 

(rozhoduje datum doručení nikoli podání) 

Datová schránka ZŠ a LMŠ Na dvorečku: jsvt7sc 

Adresa: Karlštejnská 253, Černošice, 252 28 (na obálku napsat zápis LMŠ) 

• Osobním podáním žádosti a dalších rozhodných dokumentů 2.5.2023 

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: 

ředitelka školy: Alena Laláková 

zástupce ředitele: Dominika Tomanová 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO LMŠ 

 Budou oznámeny pod registračními čísly na webových stránkách školy do 4 dnů od termínu ukončení 

zápisu 5.5.2023, tj. nejpozději 9.5.2023. Nejméně po dobu 15ti dnů. Registrační číslo obdrží zákonný 

https://drive.google.com/file/d/1lmg4RRmu1DumVn2ZwuKB1Csv5DMVMpBC/view?usp=sharing
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zástupce dítěte na mailovou adresu uvedenou v žádosti a následně dle formy podání žádosti buď 

osobně při zápisu nebo poštou či datovou schránkou.  

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ 

Bude zasláno buď datovou schránkou nebo poštou dopisem s dodejkou na adresu zákonného zástupce, 

kterou uvedl v žádosti o přijetí do 14 dnů po ukončení zápisu do LMŠ nebo v případě přijetí předáno 

při osobním setkání při podpisu závazné smlouvy mezi ZŠ a LMŠ Na dvorečku a zákonným zástupcem 

dítěte. 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ 

Přednostně budou přijaty děti: 

-  které plní povinnou předškolní docházku  

-  které budou mít rozsah docházky 5 dní v týdnu  

- mladší sourozenci již do LMŠ docházejících dětí 

(doplňkové kritérium v případě rovnosti bodů) 

- které se narodily do 31.8. 2020 

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2023, povinné předškolní vzdělávání. 

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

soukromou a nikoli spádovou školou. 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 zdravotní 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 31.8.2023). 
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Nedílnou součástí žádosti je souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů a seznámení se směrnicí 

Zápis do LMŠ Na dvorečku 2023/24. 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 9.5.2023 v 8,00-10,00 po 

předchozí telefonické domluvě na tel. 777 258 450. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO LMŠ  

 

 

Kritéria 

 

Specifikace 

Body 

Rozsah docházky Dítě s rozsahem 5 dní docházky 

(menší počet dnů snižuje bodovou hranici) 

2-10 b. 

Věk Dítě narozené do 31.8. 2020 5 

 

Sourozenec 

 

Dítě, jehož sourozenec LMŠ již navštěvuje a bude v docházce 

pokračovat-doplňkové kritérium v případě rovnosti bodů 

5 

Povinná předškolní 

docházka 
Dítě, které si plní povinnou předškolní docházku  10 

 

• V případě rovnosti bodů je dalším kritériem los. 

 

 

 

 

 

V Černošicích,27.3 2023                                                                                                   Mgr. Alena Laláková 

                                                                                                                               ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku 

 

 

 

 


		2023-03-27T10:21:04+0200
	Alena Laláková




