Mateřská škola Dráček Babice, příspěvková organizace
Ke Hřišti 390, 251 01 Babice

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ DRÁČEK BABICE PRO ŠKOLNÍ ROK
2018/2019
1. TERMÍN ZÁPISU: 4. května 2018 od 15.00 hod do 18.00 hod
2. MÍSTO KONÁNÍ: Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace
Ke Hřišti 390, Babice
3. DOKUMENTACE K ZÁPISU:

 řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dráček,
Babice, p. o., potvrzená lékařem, příp. odborným lékařem
 u žádosti o přijetí dítěte nar. do 31. 8. 2012, tj. dítěte s odkladem povinné školní
docházky, potvrzení o odkladu
 OP zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Babice nebo Doubek
 v případě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče konkrétní osoby originál
příslušného soudního rozhodnutí (kopie musí být přílohou žádosti)
 cizí státní příslušníci povolení k pobytu
Žádost o přijetí si lze vyzvednout osobně během v týdnu od 9. 4. do 13. 4. 2018 osobně v MŠ
Dráček, příp. je možné si ji stáhnout z webových stránek MŠ www.msbabice.cz, sekce zápis.
4. KRITERIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ DRÁČEK, BABICE, P. O. PRO
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 DLE ZÁK. 561/2004 Sb. ŠKOLSKÝ ZÁKON
V PLATNÉM ZNĚNÍ
1) děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, tzn. děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky (nar. od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) a děti
s odkladem povinné školní docházky, s trvalým pobytem v obci Babice nebo
Doubek
2) děti, které k 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku (nar. od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2015) a mají trvalý pobyt v obci Babice nebo Doubek
3) děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání (nar. do 31. 8. 2013) bez
trvalého pobytu v obci Babice nebo Doubek
4) děti, které dosáhnou k 31. 8. 2018 nejméně druhého roku věku (nar. do 31. 8.2016)

5. Podle ustanovení §34 odst. 3 a 6, zák. 561/2004 Sb., školský zákon rozhoduje o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, příp. o stanovení zkušebního pobytu dítěte v max délce 3
měsíce, ředitelka školy.
6. Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zák. č. 258/200 Sb., o ochraně
veřejného zdraví). Toto se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou.
7. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30ti dnů od zahájení řízení v první lhůt
bez zbytečného odkladu.
8. Během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu, doplňovat ho,
pořizovat opisy, kopie atd.
9. Účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným
zástupcem.
10. Správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje
dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem.
11. Pro rozhodování o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu
správního řízení.
12. Termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle §36 odst.
3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění je 10. 5. 2018 od 9.00 do 12:00
hod v kanceláři MŠ Dráček, Babice, popř. kdykoli po telefonické domluvě na tel. čísle
602 64 1223.
13. Termín ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování je 25. 5. 2018, 12 hod.
14. Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem na vývěsce MŠ Dráček, Babice, p. o. a na webových
stránkách školy www.msbabice.cz , a to nejpozději 1. 6. 2018.
Rozhodnutí o přijetí se zveřejněním seznamu považují za oznámená.
15. Rozhodnutí o nepřijetí se osobně vyzvedávají v MŠ Dráček, Babice 4. 6. 2018 od
8:00 do 17:00 hod a 7. 6. 2018 od 8:00 do 14:00 hod.
Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána na adresu
zákonného zástupce.
Pořadí podání žádosti nemá vliv na přijetí dítěte.
Počet přijímaných dětí podléhá volné kapacitě MŠ Dráček, Babice, p.o.

V Babicích 28. 3. 2018

Vyvěšeno: 4. 4. 2018
Sejmuto:

Mgr. Michaela Horáková
ředitelka MŠ Dráček

