
Lesní mateřská škola Studánka,

 Adresa: Tovární 80, 266 01  Beroun,
Zázemí: Obec Trubská, pozemek č.: 413, Trubská k. u.

IČO: 06071147

dále jen LMŠ 

Směrnice pro přijímání dětí do Lesní mateřské školy Studánka 
pro rok 2020/2021

Číslo jednací (nebo spisová značka)  LMŠS 06/19
Skartační znak a lhůta:  A 5 (po ztrátě platnosti)
Vypracoval: Mgr. Sandra Černá Podpis:
Schválila:   Mgr. Richard Černý Podpis: 
Směrnice nabývá platnosti ode dne:   2. 1. 2019 Revize: 16. 3. 2021
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpis.

                                                                                             

Čl. I. Přijímání k předškolnímu vzdělávání – základní informace

1) O přijetí dítěte do Lesní mateřské školy Studánka, školské právnické osoby, se sídlem Tovární 
80, 266 01 Beroun, rozhoduje zřizovatel a ředitel školy dle §34 Zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

2) Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dle § 34 školského zákona v období:

od 2. 5. – 16. 5. 2021

Termíny zápisů jsou stanoveny v dohodě se zřizovatelem na následující dny:

od 2. – 16. 5. 2021

Zápis bude probíhat v tomto termínu z důvodu pandemie covid-19 nejlépe bez přítomnosti dětí a 
zákonných zástupců. 

V případě dotazů a zájmu o osobní schůzku napíší zákonní zástupci e-mail na adresu: 
lsms.beroun@gmail.com

Termín zápisu bude též zveřejněn na webových stránkách školy www.lkstudanka.cz, případně 
dalšími způsoby v místě obvyklými. 
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3) Zápis může proběhnout na základě podaného formuláře Žádost o přijetí dítěte do LMŠ 
Studánka vyplněného zákonným zástupcem. Žádosti jsou evidovány pod přiděleným registračním
číslem. 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, anebo v 
elektronické podobě. 

Podání žádosti včetně dalších dokumentů je možné doručit následujícími způsoby: 

-  datovou schránkou - Lesní mateřská škola Studánka (7vitf9p)
-  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na lsms.beroun@gmail.com
- poštou na adresu Arnoltova 426/6, Beroun, 266 01 (rozhodující je datum podání na poštu)
- vhozením do schránky kanceláře LMŠ Studánka na adrese Arnoltova 426/6, Beroun
- osobně při předem sjednané osobní schůzce

Pokud by podání bylo učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5. dnů ze strany zákonného 
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Spolu se žádosti je nutné doložit též prostou kopii rodného listu dítěte a potvrzení 
praktického dětského lékaře o povinném očkování. Potvrzení lékaře je nutné zaznamenat do
Evidenčního listu. 

Povinnost potvrzení očkování se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.
Veškeré údaje jsou důvěrné a budou uloženy ve spisu dítěte v uzamykatelné skříni v kanceláři 
školky. 

Formuláře Žádost o přijetí dítěte do LMŠ Studánka, Evidenční list a Souhlas se zpracováním 
osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.lkstudanka.cz – Lesní školka – 
Dokumenty.

4) V případě většího počtu žadatelů o umístění než je předpokládaný počet volných míst v 
mateřské škole pro nadcházející školní rok, rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte v 
souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou součástí této směrnice. 
Kritéria budou také zveřejněna na webových stránkách školy a dále způsobem obvyklým.

5) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná 
kapacita školy.

6) LMŠ Studánka není spádovou školkou.

LMŠ Studánka je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, proto se zde mohou vzdělávat děti, na 
které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

7) Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, až 
po děti s odkladem školní docházky.
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Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v LMŠ zvolit individuální 
vzdělávání dle § 34b školského zákona. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k 
zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný 
zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 
měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021. V     případě, že se zákonný zástupce  
rozhodne dítě vzdělávat individuálně, je povinen nahlásit tuto skutečnost státní spádové MŠ.

Zákonný zástupce dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je povinen 
poskytnout LMŠ Studánka informace, ve které spádové MŠ je dítě evidováno.

8) LMŠ Studánka také nabízí individuální vzdělávání dítěte (dále jen IV) - bez pravidelné denní 
docházky dítěte do MŠ. A dále se na něj vztahují povinnosti z čl. III. 4. a 5.

9) O zařazení dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami do LMŠ rozhoduje ředitel školy na 
základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek a možností školy, vyjádření 
pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného 
zaměření.

Čl. II. Kritéria pro přijímání dětí 

1) Přijímány jsou děti od 3 do 6-ti let.

2) Na přijetí dítěte do LMŠ Studánka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž pro 
přijetí je rozhodující:

- Kapacita LMŠ Studánka 
- Model docházky - přednostně jsou přijímány děti s celotýdenní docházkou.
- Zralost dítěte – viz čl. II. 3.
- Seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost
- Sourozenci – mají přednost
- Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině.

3) Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, nebo 
mají písemné potvrzení od lékaře, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví.

3) Předškolní vzdělávání spočívá především ve výchovně-vzdělávací činnosti. Ta je blíže popsaná 
ve Školním vzdělávacím programu. Dítě přijaté do LMŠ Studánka by mělo zvládnout základní 
společenské a osobní návyky: samostatně chodit, samostatně se najíst lžící, pít z hrnečku nebo 
sklenice, používat WC, nenosit pleny ani dudlík, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně nebo 
alespoň s dopomocí se oblékat a obouvat a nebát se komunikovat s dospělou (cizí) osobou.

Čl. III. Rozhodnutí o přijetí dítěte 
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1) Dokument Rozhodnutí o přijetí dítěte do LMŠ Studánka vydává ředitel mateřské školy v 
souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zpravidla do 30. 
dnů od podání žádosti zákonným zástupcem při splnění daných podmínek na dobu neurčitou se 
stanovením zkušebního pobytu v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu tří měsíců. 

2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na 
webových stránkách LMŠ Studánka www.lkstudanka.cz, alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním 
seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí, kterým se žádosti o předškolní vzdělávání nevyhovuje, jsou
zasílána zákonnému zástupci písemně (e-mailem, nebo poštou). 

3) Účinnosti nabývá rozhodnutí dnem uplynutí 15. denní lhůty možné k odvolání. 

4) Zákonný zástupce je povinen od data přijetí platit měsíční poplatek za předškolní 
vzdělávání stanovený ředitelem mateřské školy na daný školní rok i v případě, že dítě 
nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku.

5) Zákonný zástupce je po přijetí dítěte povinen zaslat vratnou zálohu 3000,- Kč do 15. 
července - před nástupem od září. Záloha se posílá na účet č: 2500718907/2010 (do zprávy pro 
příjemce uvedete jméno a příjmení dítěte). Záloha 3000,- Kč je vratná při ukončení předškolního 
vzdělávání v LMŠ Studánka Vašeho dítěte při splnění všech zákonných a smluvních podmínek.
Po dohodě může být i odečtena z poslední měsíční platby školkovného před ukončením 
předškolního vzdělávání.

6)Zákonný zástupce je povinen od data přijetí platit měsíční poplatek za předškolní 
vzdělávání stanovený ředitelem mateřské školy na daný školní rok i v případě, že školské 
zařízení bude muset být uzavřeno z důvodů nařízení Vlády ČR z důvodů pandemie, nebo 
jiné nenadále události.

7) Zákonný zástupce je povinen dodržovat termíny splatnosti poplatku za docházku v případě
nepřítomnosti dítěte v LMŠ Studánka i v případě nenadálé události, jakým je například pandemie
koronaviru v případě, kdy zůstane školka otevřená, ale rodiče se rozhodnou nechat své dítě doma. 
 
A dále zaplatit stravné i za den nepřítomnosti dítěte ve školce v případě, když zákonný zástupce 
dítě řádně a včas neomluví v případě plánované nepřítomnosti nejdéle den předem. Jednotné 
stravné (přesnídávka, hlavní jídlo, svačina) od 1. září 2021 je výše poplatku za stravné
určena na 60,- Kč na den.

Čl. IV. Ukončení předškolního vzdělávání 
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1) Předškolní vzdělávání může ukončit ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů nebo dle 
§35 odst. 1 školského zákona. Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění 
zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže: 

a) dítě se bez omluvy zákonných zástupců neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší
    než dva po sobě jdoucí týdny; 
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ; 
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 
    zařízení; 
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo 
    úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy 
    jiný termín úhrady;

2) Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dětí vzdělávajících se povinně, tj. dětí v 
posledním roce před zahájením povinné školní docházky.                                                                  

Podpis ředitele LMŠ Studánka:
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