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KRITÉRIA ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

v lesní mateřské škole DOMA V LESE pro školní rok 2020/2021 

Zápis se skládá z následujících fází: 

●   informační schůzka   ●   zápis 

Bližší informace o jednotlivých částech zápisu včetně termínů jsou uvedeny na webu školky.  

Kritéria zápisu: 

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

sebeobsluhu. 

o Rodiče dítěte souzní s filozofií lesní mateřské školy a respektují principy jejího fungování. 

o Rodiče se zúčastnili online informační schůzky a seznámili se se zázemím LMŠ. 

o Sourozenec přijímaného dítěte navštěvoval/navštěvuje lesní mateřskou školu DOMA V LESE. 

V souvislosti s mimořádnými nařízeními vlády vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a 

rodičů ve škole. Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat od 20.dubna do 

11. května 2020 touto formou:  

o ELEKTRONICKY- buď datovou schránkou do datové stránky školy tggadfs nebo emailem s 

elektronickým podpisem na info@domavlese.cz 

o POŠTOU- na adresu sídla spolku Otakarova 20, 370 01 České Budějovice   

K zápisu zašlete prosím následující dokumenty:  

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

2) Evidenční list dítěte včetně přílohy Vyjádření lékaře řádně vyplněné dětským lékařem (pokud toto 

potvrzení nebude možné doložit, lze nahradit Čestným prohlášením o očkování + kopií očkovacího 

průkazu (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). V případě, že dítě 

nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře 

a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci.  

3) Rodný list dítěte – prostá kopie 

4) Občanský průkaz rodiče – prostá kopie 

Požadované dokumenty naleznete na webu školy v elektronické podobě. O přijetí či nepřijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v LMŠ rozhoduje ředitelka do 30 dnů od zápisu.   

 

 

V Českých Budějovicích dne 14. 4. 2020    


