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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Naše mateřská škola je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Lipník nad Bečvou, Osecká 301. 
Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. 
MŠ s kapacitou 10 dětí zahájila provoz 1. září 2019. 

Přijímáme děti ve věku od 3 let do 6 let. 

• se zdravotním postižením, zejména s mentálním, souběžným postižením více vadami, poruchou 
autistického spektra a jinými speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Děti budou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „KAMÍNKY DO ŽIVOTA“, 
vycházejícího ze specifických potřeb dětí. 

O zařazení dítěte do MŠ nebo o odkladu školní 
docházky rozhodne ředitelka školy na základě 
zápisu, doporučení lékaře, vyšetření SPC a žádosti 
rodičů. 

 

 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

 ve středu 21. prosince 2022 od 8:00 do 15:00 hodin (vánoční dílničky) 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – velikonoční dílničky:  

 ve středu 5.dubna 2023 od 8:00 do 16:00 hod. 

 
Budeme cvičit, tvořit, hrát si nebo si jen povídat a poznávat nové kamarády 
 
 

          
 

 

SŠ, ZŠ a MŠ 

http://www.zslipnik.cz/
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ZÁPIS DO MŠ se bude konat ve středu 10. května 2023 od 12:00 – 16:00 hodin. 
 
Dokumenty potřebné k zápisu: 
* rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, 
* občanský průkaz zákonného zástupce, 
* doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického 
centra, 
* lékařská zpráva od odborného lékaře, 
* potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. od dětského lékaře. 
 Podrobnější informace na webových stránkách www.zslipnik.cz 

            
 

 
 
 
 
 
 
ŠKOLA DĚTEM MATEŘSKÉ ŠKOLY NABÍZÍ: 
✓ Bezbariérový přístup s výtahem 
✓ Klidné a podnětné prostředí nově zrekonstruované a moderně vybavené třídy MŠ  
✓ Pro rukodělné techniky a aktivity k rozvoji osobnosti dětí využití všech odborných pracoven, tělocvičny  
✓ Kvalifikovaný tým speciálních pedagogů a přítomnost asistenta pedagoga ve třídě mateřské školy  
✓ Systém ucelené rehabilitace: 

• rehabilitační pracovna vybavena kompenzačními pomůckami pro cvičení, masáže a míčkování 

• Smyslová výchova v psychorelaxační místnosti Snoezelen  

• Canisterapie pod vedením vyškolené terapeutky 

• Arteterapie, muzikoterapie a keramika 

• Logopedická péče a alternativní komunikační systém VOKS 
✓ Odborná pomoc školního psychologa 
✓ Součástí školy je školní jídelna- výdejna 

   
 

HLEDÁTE POMOC PRO SVÉ DÍTĚ? NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT. 
VŠECHNY ZÁJEMCE O NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU ZVEME KDYKOLIV K PROHLÍDCE ŠKOLY A KONZULTACI. 

 

 
           KONTAKTY: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 
                                 Mgr. Jana Mádrová, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně 
          Telefony: 581 773 766, 733  171 806, 607 052 355 

http://www.zslipnik.cz/

