
 

 

 

 
Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids 

Údolní 567/33, 60200 Brno 

Provozovna školky: Mokrá Hora 77, 62100 Brno 

 
 

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 

2021/2022 do Lesní mateřské školy Sýkorka – Frank Bold Kids: 

Ve smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, stanovujeme termín 

pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 4. května do 5. května 2021 (sběr žádostí). 

Formulář žádosti o přijetí je ke stažení od 1. dubna 2021 na www.skolkasykorka.cz  

Vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář lze poslat na adresu LMŠ Sýkorka nebo osobně ve školce předat 

zástupkyni ředitelky školky nebo odeslat elektronicky datovou schránkou kyctw7x. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.  

II. 

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.  

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci.  

III. 

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které již LMŠ Sýkorka navštěvují, poté mají 

přednost jejich sourozenci. 

 



 

 

 

IV. 

Děti mladší 3 let jsou do mateřské školy přijímány pouze v případě, pokud zvládnou režim v LMŠ a jsou 

samostatné: samostatně se oblékají a svlékají, samostatně přijímají potravu, dodržují osobní hygienu (čistotu) 

– nemají plenky, zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků. 

V. 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. 

VI. 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona 

oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole, rovněž rozeslána informace emailem. 

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od 

ukončení zápisu. 

VII. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně 
bude přijato dítě splňující více kritérií. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Nekudová 

Ředitelka LMŠ Sýkorka – Frank Bold Kids 

V Brně 1.2.2021 

KRITÉRIUM 

Sourozenec v LMŠ Sýkorka 

Děti zaměstnanců LMŠ Sýkorka – Frank Bold Kids, Frank Bold Kids z.s. a Frank Bold  

Dítě vedené v Čekací listině 

Zralost dítěte pro předškolní docházku v lesní mateřské škole 

(zralost posuzujeme zpravidla při zkušebních dnech a následně na adaptačních dnech) 

Věk dítěte 

Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině 


