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Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Lesní mateřské škole 

Kozičínský Klabánek z. s. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 

2 let. 

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí 
povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné 
od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2023/2024 se tato povinnost tedy vztahuje na děti 
narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky.  

Ředitelka Lesní mateřské školy Kozičínský Klabánek z. s., Sedlice 46, Sedlice, 262 42 stanovuje 

následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet 

žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro mateřskou školu, což je 16 dětí. 

 Pro přijetí do Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z.s. je nutné, aby rodiče souzněli s filozofií lesní 

mateřské školy, aby výchova dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli této školy a 

aby byli rodiče s pedagogickými záměry dobře obeznámeni. 

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně přijato dítě rok před 

nástupem povinné školní docházky, nebo dítě s odloženou povinnou školní docházkou, na 

základě doporučení pedagogicko- psychologického poradenského zařízení. 

 Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku. 

 Dítě je připraveno pro docházku po psychické i fyzické stránce a zvládá úměrně svému věku 

sebeobsluhu. 

 Sourozenec přijímaného dítěte navštěvoval/navštěvuje Lesní mateřskou školu Kozičínský 

Klabánek z.s. 

 Přijímané dítě navštěvuje/navštěvovalo skupinu Lesní dětský klub Kuklík. 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se uvolní kapacita 

školy. 

Přijetí dítěte do LMŠ Kozičínský Klabánek z. s. není možno nárokovat. Na přijetí dítěte se podílejí 

všichni členové kolegia pedagogů Lesní mateřské školy Kozičínský Klabánek z. s., rozhodnutí je 

učiněno shodou všech zúčastněných. 

Lhůta pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do LMŠ Kozičínský Klabánek z. s. je 1 měsíc od 

zápisu. Po uplynutí této lhůty jsou rodiče s výsledkem seznámeni. Zákonným zástupcům nepřijatého 

dítěte bude vyrozumění zasláno poštou, datovou schránkou (pokud jí zákonný zástupce disponuje) 

„do vlastních rukou“. Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Lesní mateřské škole 

Kozičínský Klabánek z. s. bude zveřejněn na webových stránkách LMŠ po dobu min. 15 dní, pod 

registračním číslem, které bylo dítěti při zápisu přiděleno. 

 


