Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice
příspěvková organizace

INFORMACE PRO RODIČE

Webové stránky školy: www.zsamslenora.cz

ID datové schránky: vk6mn4g

Adresa sídla organizace:
ZŠ a MŠ Lenora, č. p. 86, 384 42 Lenora
budova MŠ: se nachází na č. p. 64
Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. et Mgr. Zbyněk Jícha

e-mail: reditel@zsamslenora.cz
tel.:
388 438 822

Zástupce pro MŠ (vedoucí učitelka):
Marcela Vachtová

e-mail: MSLenora.Vachtova@seznam.cz
tel.:
723 771 772

Zřizovatel: Obec Lenora

e-mail: starosta@lenora.cz
tel.:
388 438 804

Provoz mateřské školy: 6:30 hod. – 16:00 hod.

Děti se scházejí do 8:00 hod.!

Mateřská škola je dvojtřídní. Vedoucí MŠ – M. Vachtová a učitelka Š. Žáková (kmenové
učitelky).
Úplata za předškolní vzdělávání (250,-Kč/měsíc) se platí složenkou zpětně nejpozději do 15.
dne následujícího měsíce. Děti v posledním ročníku a před nástupem do ZŠ a děti s odkladem
povinné školní docházky školné neplatí.
Stravné se platí předem, nejpozději do posledního dne v měsíci před měsícem následujícím.
Co potřebují děti v MŠ:
Přezůvky s plnou patou, pyžamo, pohodlné oblečení do třídy, vhodné oblečení na pobyt
venku a na zahradu (podle ročního období), holínky a pláštěnku. Náhradní oblečení v případě
polití, pomočení, atd.
Co přinést první den do MŠ:
zmocnění k odvádění dítěte z MŠ a evidenční list (k 1. září), přihlášku ke stravování je
nutné si vyzvednout během posledních 14 dnů u vedoucí kuchyně

Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do MŠ se bude konat v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K CELODENNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDE MOŽNÉ:

1. Datovou schránkou – ID datové schránky: vk6mn4g
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem – email: reditel@zsamslenora.cz
3. Poštou – ZŠ a MŠ Lenora, č. p. 86, 384 42 Lenora
4. Vhozením do poštovní schránky (budova ZŠ)
5. Osobním podáním po předchozí telefonické domluvě – 723 771 772
DOKUMENTY KE STAŽENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ORGANIZACE (www.zsamslenora.cz):

Povinné dokumenty k odevzdání ve stanoveném termínu:
1. Žádost k přijetí – k žádosti je nutné přiložit kopii Rodného listu dítěte
2. Evidenční list – řádně vyplněný, podepsaný a potvrzený od lékaře. V případě, že nebudete
schopni zajistit potvrzení od lékaře, neodevzdávejte Evidenční list s ostatními dokumenty,
učiníte tak s nástupem dítěte do MŠ po potvrzení lékařem. Potvrzuje se zde např. i zdravotní
stav dítěte, alergie, atd.
3. Čestné prohlášení k očkování – doloží pouze rodiče, kteří nebudou mít
potvrzený
Evidenční list od lékaře. K tomuto prohlášení je třeba přiložit okopírovaný
Očkovací průkaz dítěte.
Povinnost očkování se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání !

Dokumenty, které budete potřebovat doložit s nástupem dítěte do MŠ:
Zmocnění k odvádění a Evidenční list

Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku pěti let!
Po doručení povinných dokumentů Vám SMS zprávou přijde přidělené registrační číslo. O
přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě dne
21. 5. 2020. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů na těchto místech:
o webové stránky ZŠ (www.zsamslenora.cz)
o informační nástěnka v budově MŠ (u vstupních dveří)
o úřední deska (budova ZŠ)
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Po telefonické domluvě Vám v budově MŠ dokumenty vydá:
paní Marcela Vachtová, vedoucí učitelka: 723 771 772

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V MATEŘSKÉ
ŠKOLE LENORA

Ředitel Základní a Mateřské školy Lenora, okres Prachatice stanovil následující kritéria, podle
nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 165 odst. 2 písm. b), 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.
 Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let, mají trvalé bydliště v Lenoře
a jejichž školským obvodem je Lenora.
Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.
 Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 4 let, mají trvalé bydliště v Lenoře
a jejichž školským obvodem je Lenora.
 Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 3 let, mají trvalé bydliště v Lenoře
a jejichž školským obvodem je Lenora.
Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího po nejmladší.
 Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 2 let, mají trvalé bydliště v Lenoře
a jejichž školským obvodem je Lenora.
Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího po nejmladší.
 Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod seřazené podle data narození od
nejstaršího po nejmladší.

Mgr. et Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy

