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datová schránka: ifabhaf

VYHIÁšENízÁptsu po MATEŘSKÉ šroly LoJoucKÁ NA šKoLNí RoKzozzlzaz3
pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou
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Ředitelka Mateřskó škoty Lojovická, Lojovická 5S7ll2,Praha - Litluš, příspěvková organizace

Místo,termínadobupodánížádostí"*mrémubylaposkytnutadočasnáochrana
v souvislosti s válkou na Ukrajině, k předškolnímu vzděIávénípro školní rok2022l2023.

MÍsto Podání Žádosti: Mateřskó školy Lojovickáo Lojovická 557tl2,Praha _ Libuš
Termín a doba podání žádostí: od pondělí 6. 6. 20?2 do úteď 7. 6. 2022

r ElektronickY - s platným elektronickým podpisem, přes osobní datovou
schránkuo ad 6.6.2022 do 7.6.2022

do poštovní schránky u vstupu do školy, nebo poštou v termínu od 6.6.2022 ďo
o

7.6.2022

r Osobní Přijetí Žádostik přeďškotnímu vzdélávání v MŠ Lojoviclaí v ředitelně
Školy a to pouze v pondělí 6.6.2022 od 7,00 do 12o00 nebo v úteď 7,6.2022 od
13,00 do 17,00

Pqdání žádosti;

Podle § 37 zakonaé.50aDa04 Sb., správní řád, ve zněnipozdějších předpisů, je možné
Podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávrání učinit písemně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Žadosto přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky (ID: ifablrafl
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na sykorQya.msltlj ovicka@seznam.cz

(nelze jen poslat prostý e-mail!l!! l)
3. poštou
4. osobní podání v ředitelně MŠ Lojovická6.6.2a22 od 7,00 do 12,0a a

7. 6.2022 od 13,00 do 17,00



kritéria přiietí:

Pro přijetí dětí do rrrateřských škol zřízených městskou částí Praha - Libuš rra školní rok
2a22l2023 jsou stanovena tato kritéria:

1, trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území rněstské části Praha-Libuš,
2. ďílé r,e věku 6 let ke dni 3 i . 8,2a22 s odkladem pol,iruré školní doclrázky.
3. dítě ve věku 5 let ke dni 3l . 8.2022,
4. dítě ve věku 4 let ke dni 31 . 8. 2022,
5. dítě ve věku 3 let ke dni 31 .8,2022.
6. dítě ve věku 2 let ke dni 31 ,8" 2022

Aktuální počet míst k přijetí na školní rok2022l2023 :2

Všechny tiskopisy a další informace k zápisu do MŠ Lojovická naleznete na welrových
stránkáchnašíškoly,:l..:,,_:.,_,]_l,:_:i],;,i": .;,.

Llpozorňujeme, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
v,zděIávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
(děti. které k 31. 8, 2022 dosáhnou věku 5 let). Dítě. pro které je předškolní vzděláváni
povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvoclu, v němž nrá

dítě místo trvalého pobytu (dále jen .,spádová MŠ"), a to" pokud zákonný zástupce nezvolí pro

dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě
přijato do iiné než spádové mateřské školy. oznámi ředitel této školy tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu řediteli ..spádové MŠ".

V Praze dne 3.5.2022 ředitelka MŠ Lojovická, Ivana Sýkorová

Mateřská škola Lojoviolé
Lojgviqká 557,112, Praha 4, Ltbuš
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