Mateřská škola Bílovice – Lutotín,
příspěvková organizace
zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy
pro školní rok 2022/2023.

Zápis se bude konat v pondělí 9.5. a v úterý 10.5.
vždy v čase od 12:00 do 16:00 hodin
v budově mateřské školy.
Požadované doklady k zápisu: občanský průkaz rodiče, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, jehož motto zní:
Děti by měly dostat dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do minulosti,
křídla a svobodu mířící k zodpovědné budoucnosti. Zaměřujeme se u dětí na
získávání kompetencí, které budou potřebovat pro život a vstup do základní
školy. Hrajeme si, stavíme z lega, malujeme, kreslíme, modelujeme, zpíváme,
cvičíme, jezdíme na mnohá divadelní představení a výlety. Klademe důraz na
prožitkové učení a kladný vztah k přírodě. Ve školce se nikdy nenudíme a jsme
kamarádi. Přijďte se k nám podívat, jste srdečně zváni.

MŠ Bílovice – Lutotín
příspěvková organizace
okres Prostějov
Bílovice 70
798 41 Kostelec na Hané

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ve školním roce 2022/2023
Uchazeč – jméno a příjmení......................................................................................
Datum narození ……………………………………………………………………
Trvalé bydliště…………………………………………………………………….
Doplňující informace
………..…………...………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Zákonný zástupce – jméno a příjmení.................................................................................
Trvalé bydliště ……………………………………………………...................................

Nepovinný údaj

telefon
email

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………………………

V Bílovicích dne

Kritéria k přijímání dětí Mateřská škola Bílovice – Lutotín
pro školní rok 2022/2023
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Předmět úpravy

1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době kdy počet přihlášených dětí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské
škole.
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Kritéria pro přijímání

2.1.

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve
správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

Přijímáme
přednostně
spádové děti,
které mají
povinnost
předškolního
vzdělávání.

Bílovice 2022

Dále přijímáme děti
s právem přednostního
přijetí, tedy spádové děti,
které dosáhly před
začátkem školního roku
nejméně třetího roku
věku, dle volných míst i
děti mladší se
sourozeneckou vazbou.

