
               Základní škola a Mateřská škola Lochovice,  

  okres Beroun, příspěvková organizace 

č.p. 4, 267 23 Lochovice 

 

vyhlašuje 

 

 

 

 

 

  od 2. 5. 2022 – 16. 5. 2022 
 

Rodiče mají tyto možnosti:  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je 

možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo 

ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

1. Datovou schránkou (ne dříve než 2. 5. 2022) 

2. Emailem s elektronickým podpisem (ne dříve než 2. 5. 2022) 

3. Poštou (ne dříve než 2. 5. 2022) 

4. Osobně –osobní zápis proběhne v kanceláři MŠ bez přítomnosti dětí 

              3. 5. 2022 od 13,00 - 16,00 hodin 

                     (dokumenty, které jsou k zápisu potřebné si prosím stáhněte  

                     z webu naší školy a předem doma vyplňte- zákonný zástupce  

                     dítěte předloží občanský průkaz) 

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 

Rodiče vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou najdou na: 

webových stránkách školy – záložka - Zápis k předškolnímu vzdělávání – Žádost o 

přijetí. 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přiloží: 

 

1. Prostou kopii rodného listu dítěte. 

2. Potvrzení o řádném očkování dítěte (vyplní pediatr vašeho dítěte), které    

    najdete na: webových stránkách školy – záložka - Zápis k předškolnímu  

    vzdělávání – Potvrzení o řádném očkování dítěte 

 

 



3. Podepsaná Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní 

škole a Mateřské škole Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace ze dne 

16. 3. 2022. Kritéria najdete na: webových stránkách školy – záložka - Zápis 

k předškolnímu vzdělávání – Kritéria pro přijímání dětí. 

 

Pokud si shora uvedené dokumenty nemůžete vytisknout z webových stránek 

školy, lze si je vyzvednout v kanceláři základní školy, po předchozí telefonické 

domluvě, pouze v úřední hodiny od 8,00 – 11,00 hodin. 

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů k žádosti o 

přijetí do Základní školy a Mateřské školy Lochovice, okres Beroun, příspěvková 

organizace k předškolnímu vzdělávání, může vyžádat po zákonných zástupcích 

jejich originál nebo ověřenou kopii.  

 
 
 

Těšíme se na Vás. 

A. Kasalová – vedoucí učitelka v MŠ 

Mgr. Radka Hlaváčová  - ředitelka  ZŠ a MŠ Lochovice 

 
 


