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Vnitřní směrnice ředitelky LMŠ Větvička 

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 

Ředitelka Lesní mateřské školy Lesní mateřská škola Větvička se sídlem Topolová 316/16, 

326 00 Plzeň (dále jen LMŠ), po dohodě se zřizovatelem KoŠ, z. s.,  a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2021/2022. 

 

Místo vydávání žádosti  

– preferovaný způsob:  webové stránky LMŠ: skolkavetvicka.cz (pro přidělení registračního čísla 

nutno volat + 420 603 430 253) 

- další možný způsob: po předchozí telefonické domluvě (+420 603 430 253) si lze nechat zaslat  

 žádost a evidenční list poštou  

- osobně po předchozí domluvě (nutnost dodržovat platná epidemiologická opatření) 

 

Termín vydávání žádosti:  

- osobně je možno si vyzvednout žádost a evidenční list 20. 4. 2021  

- žádost, evidenční list a další dokumenty je možné si stáhnout od 27. 4. 2021 na webových stránkách 

školy a odevzdat je ve stanoveném termínu vyplněné. 

Termín a způsob odevzdání žádosti odpovědným osobám:  

1. do datové schránky školy (xxncipq) – od 3. 5. do 16. 5. 2021 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – od 3. 5. do 

16. 5. 2021 
3. poštou – od 3. 5. do 16. 5. 2021 
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné se 

nejprve telefonicky domluvit na termínu, místě a času předání, aby nedocházelo ke 
koncentraci osob; tel. číslo: + 420 603 430 253 – ředitelka školy Veronika Formánková 

Pokud by bylo podání 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!  
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Místo, termín a doba pro odevzdání žádosti budou také zveřejněny:   

a) www.skolkavetvicka.cz 

b) Facebook: Dětská lesní školka Větvička 

c) Vrata do areálu arboreta Sofronka, GSM souřadnice: 49°47´25.203“N, 
13°23´12.520“E 
 

Osoba odpovědné za příjem a evidenci vrácených žádostí:  

ředitelka školy   MgA. Bc.  Veronika Formánková 

 

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

kritérií lesní MŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí odevzdání žádosti. 

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na nástěnce školy (vrata s výše 

uvedenými souřadnicemi) a na webových stránkách školy od 17. 6. 2021 nejméně po dobu 15 dnů. 

Všechna rozhodnutí, kladná i záporná, obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem 

s dodejkou v týdnu od 17. 6. 2021 do 24. 6. 2021. 

 

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2021, povinné předškolní 

vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, kteří pobývají 

na jejím území 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. 

 

LMŠ 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). 

 
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na 
žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem 
telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je 
třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení 
e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.  

 

http://www.lmsxy.cz/


                                                                lesní mateřská škola VĚTVIČKA 

lesní mateřská škola Větvička               Topolová 316/16, 326 00 Plzeň              IČO: 08 301 506              e-mail: verform@seznam.cz 

3 
 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat 
na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do 
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.  

 

Nedílnou součástí žádosti je souhlas zákonného zástupce se zpracováváním osobních údajů (podpis 

v žádosti) a seznámení se se směrnicí stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání a dokumentů LMŠ Větvička. 

 

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

správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 

 

K zápisu zákonný zástupce předloží: 

 občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření 

bydliště; 

 rodný list dítěte; 

 cestovní pas – cizinci, oprávněnost pobytu na území ČR – týká se pouze cizinců mimo země 

EU – § 20 Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

V současné době pro doložení dokumentů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým 
způsobem.  

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do LMŠ Větvička 
 

Kritérium   body 

Věk1 do dvou let  

 

nepřijímáni 

od dvou do tří let 

 

5 

od tří do čtyř let 40 
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od čtyř do pěti let 

 

30 

od pěti do šesti let  20 

šest a více let 10 

model docházky (počet dní)  

celotýdenní 

docházka 

50 

částečná docházka 10 

sourozenci dětí, které již dochází do lesního klubu 

Větvička 

 50 

souznění s alternativním pedagogickým přístupem  5 - 50 

Závažná individuální situace dítěte  není bodově hodnoceno 

1Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni 31. 8. 2021. 

 
 
V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle kritérií a to do nejvyššího povoleného 
počtu dětí v LMŠ Větvička zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
V případě rovnosti bodů může být přihlédnuto ke specifickým potřebám rodiny. 
 
 
 
V Plzni 18. 4. 2021                                                                                MgA. Bc. Veronika Formánková 

ředitelka lesní mateřské školy Větvička 

 


