
Základní škola a Mateřská

Školní

škola Lutín příspěvková organizace
80, 783 49 Lutín

zápis dětí do Mš

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lutín, jejíž činnost vykonává Základní
škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace oznamuje, že zápis dětí do Mš
se koná v pondělí 26.5.2oL4 v době od 9:00 do 12:00 hodin.

K zápisu se dostaví děti se svÝmi zákonnÝmi zástupci. narozené
neipozděii do 31.8.2012

K zápisu si přineste susebou:
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
- přezůvky

Přijímány budou děti dle platných kritérií pro přijetí a v souladu s ustanovením 5 33 a 34
Zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, zákIadním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání a dále dle ustanovení 550 Zákona č.258l2oo0 sb., o ochraně veřejného zdraví.
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Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organízace

školní80, 783 49 Lutín

Č1. : zš a tvŠ /rsz l 201"4 V Lutíně 31-3.2aI4

KRITÉRIA PRo pŘílrrí oĚrí Do MATrŘsrÉ šrolv
V souladu s ustanovením 5 33 a 34 Zákona č.56Ll2004 sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávánía dále dle ustanovení s50 Zákona č.

258|2a0a Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Do MŠ Lutín, jejíŽ činnost vykonává Základníškola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace,

budou při zápisu dětína školní rok 20t4/201'5 přijímány děti podle těchto kritérií:

1) Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a

děti s odkladem povinné školnídocházky dle školského zákona č.5ď/2ao4 Sb., 5 34 odst.

4 ve znění pozdějších*předpisů.

.2) Dětis prokazatelným pobytem v obcích Lutín a Třebčín narozené do 3L.8'2012,

přičemž přednost majíděti starší.

3) Děti z ostatních obcí narozené do 31.8.2012, přičemž přednost mají děti staršÍ.

Děti jsou přijímány dle osobně podaných žádostí zákonných zástupců a to v termínu, kteý je

vyhlášen a konzultován se zřizovatelem. Zkušebnípobyt dítěte v MŠ je stanoven na 3 měsíce,
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Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy


