Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUKOV
na školní rok 2018/2019
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 18.dubna 2018 od 9:00
do 10:30h
Rodiče i děti se mohou seznámit s prostředím školky a získají
informace o průběhu zápisu.
 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ od 2. května do 15. května 2018
každý pracovní den od 11:00 do 12:00h v kanceláři ředitelky.
 Uchazeči mají možnost nahlédnout do spisu a doplnit nezbytné

údaje ovlivňující přijetí dítěte 16.května 2018 od 11:00 do
12:00h v kanceláři ředitelky.
 ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU
od 4. června do 19. června 2018

na vstupních dveřích do budovy mateřské školy bude
vyvěšen seznam identifikačních čísel přijatých uchazečů,
kteří získali potřebný počet bodů dle kritérií pro přijetí.

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší při zápisu počet volných
míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:
POČET
BODŮ

KRITÉRIA:
1 Děti s povinným předškolním vzděláváním, které
dosáhnou věku 5 let do 31.8.2018
2 Trvalý pobyt v obci Lukov u dítěte, které dosáhlo věku
minimálně 3 let k 31.8.2018
Věk
4 roky dosažené k 31.8. 2018
3 dítěte 3 roky dosažené k 31.8. 2018
2 roky dosažené k 31.8. 2018
4 Bydliště dítěte v obci Lukov
5 Sourozenec, který je již v MŠ Lukov přijatý a bude se zde
vzdělávat i v následujícím školním roce 2018/2019
6 Bydliště dítěte v obci Vlčková
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Postup rozhodování:
 Každému uchazeči (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
 Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů.
 Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle
data narození od nejstaršího po nejmladší
 Od 1.9.2018 jsou přednostně přijaty děti tříleté a starší ve spádové
mateřské škole. Mateřská škola Lukov je spádová pro všechny děti s trvalým
pobytem v obci Lukov.
 Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které

dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2018

Další informace vám budou poskytnuty na tel. 775 550 644.
Bc. Radka Komárková
ředitelka MŠ Lukov

