
Zápis do mateřské školy Lučina pro školní rok 2019/2020 se uskuteční              

ve čtvrtek 2. května 2019 

od 10:00 do 16:00 hodin v kanceláři mateřské školy. 

 

Zápis provádí zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Soňa Kiková podle stanovených 

kritérií pro přijetí do mateřské školy. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 / 2020: 

 Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve školském 

obvodu spádové mateřské školy obce Lučina podle § 34 a odstavce 2 zákona č. 

561/2004 Sb. v platném znění (tzn. děti, které k 31. 08. 2019 dovrší věku 5 let a děti 

s odkladem povinné školní docházky). 

 Děti, které dosáhnou k 31. 08. 2019 nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 

zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), k pravidelné celodenní docházce 

s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy obce Lučina. 

 Ostatní děti s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy obce 

Lučina k pravidelné celodenní docházce. 

 Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy 

obce Lučina, k pravidelné celodenní docházce. 

 Děti, jejichž starší sourozenci se již vzdělávají v mateřské škole a mají trvalý pobyt 

ve školském obvodu spádové mateřské školy Lučina.  

 Lékařské potvrzení o pravidelném očkování, popř. doklad, že je dítě proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

Očkování je zákonná podmínka pro přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších 

5-ti let (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.)  

Při rozhodování o přijetí do mateřské školy bude postupováno dle uvedených kritérií, které 

jsou obodovány. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě 

rovnosti bodů budou děti přijímány dle věku – starší má přednost.  

Kapacita mateřské školy je stanovena na 48 dětí (dle č.j. 1170/2002). 

Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2019 / 2020 je 20. 

 

Dokumenty potřebné k zápisu: 

- občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas) 

- rodný list dítěte 

 

Dítě se přijímá na základě: 

- žádosti zákonných zástupců 

- evidenčního listu dítěte (s potvrzením lékaře) 

 

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí 

dítěte. 

Dokument Žádost o přijetí bude ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ Lučina. 

Evidenční list dítěte lze vyzvednout v mateřské škole v průběhu měsíce dubna.                     

Nejpozději v den zápisu musí být tento Evidenční list čitelně potvrzen dětským 

lékařem!                                                                          

Mgr. Ilona Racková 

ředitelka školy 


