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y ážerlí rodiče,

dle Lrst. § 34 zákona č.56112004 Sb., o předškoltrínl, základttínl, stř,eclním, vyššírn odborIrétn a jiném
vzdělávárrí, ve zněrtí pozclějších předpisů clále.ien,,školský zákotl nebo SZ" se přeclškolní vzdélávátlí
orgarrizLrje pro děti ve věku ocl 3 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nerrrá na přijetí do nrateřské Školy

právní rrárok.
Od počátku školrrího roku, který násleclrrje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do

zahájertí povintré školnídocházky dítěte,.ie předškolní vzdělávártí povirrrré. O přiietídítěte do nrateřské

školý vždy rozhodtrje ředitelka Skoly. Povinné předškolrrí vzclělávání se vztaltuje na státttí občany České

repLrbliky, kteřípobýva.jína úrzemí České republiky déle než 90 clrrťr, a na občany.iiného členského státu

Evropské Lrttie, kteř,í na ítzemí České reptrbliky pobývají déle než 90 clnů. Dále se povittné předškolní

vzděiávání vztahrrje na j iné cizince, kteř,í.jsou oprávněni pobývat Ira útzetní České republiky trvale nebo

přechodně po dobLr delší než 90 clnťr, a na ťtčastníky í,ízerlí o rrdělení rrrezinárodttí oclrratty. Povinné
předško|ní vzdélávállí se nevztahr_rje na děti s hlubokýrn nretttálnínl postižením.

Zákorlný zástupce dítěte je povilten přihlásit dítě k zápisLr k předškolrlínru vzdělávání(§ 34 odst.

2) v kalendářtlítn roce, ve kterétn zaóírá povitlnost přeclškolního vzdélávátlí dítěte. Dítě, pro které je
předškolní vzdélávál"lí povinné, se vzděláváv tnateř,ské škole zřízerréobcítrebo svazkem obcíse sídlenr

ve školskérn obvoclrt, v něnlž nrá clítě místo trvalého pobytLr, v případě cizince místo pobytrr (dále jen

"spáclová rnateřská škola"), pokLrd zákonrrý zástttpce ttezvolí pro dítě jinou nrateř,skorr školrr nebo jiný
způsob povinného př,edškolniho vzdě|ávání.

Jiným způsobetn plrrění povinnosti předškolního vzclělávárrí se rozutní:

a) indilliducilnívzdětávání dítěte, kíeré se ttskulečřtuje bez pruvidelné clenní docházky clítěte do muleřské

školy,
b) vzdělávání v pří2lrawté třídě zákludní škol.v u l:e lřídě pří.pravlého stupně záklctclní škriy ,speciální

'!l|;iuu'oroní v zahraniční ,škole na území české republil<y, ve které ntinist.er,sl.tlo 1lovolilo plnění povinné

školnídocházlry

Zákorttý zástupce dítěte, které bLrde plnit povinnost př"edškolrrího vzdělávárrí zpťtsobenl podle

př,edclrozího odstavce písrn. b) nebo c), je povinen ozttámit tttto sl<tttečnost řediteli spádové nrateř'ské

školy. Ozrrátnení_ie povittett učinit nejpozdéji 3 měsíce přecl počátketn školttího roku, kterýtn zaóiná

pov itlnost předškoln ího vzdělávárr í clítěte.

RozhodnutíIn o při.ietí se kažclé přijaté clítě stává dítěterrr mateř,ské šl<o|y se vŠemi právy a

povintlostt-t-ti s tím souvise.jícími. Právnická osoba vykonávající činrlost nrateř'ské školy se Při
poskytování přeclškolního vzclělávárlí každérnLr přijaténrLr dítěti řídí školskými právnínri př,edpisy,

zejména školskýnr zákonem, vyhláškoLr č.1412005 Sb., o předšl<olnínl vzdělávátlí, ve zněnípozdějších
předpisťr (dále jen ,,vyh|áška o př,edškolním vzdělávání"), vyhlášl<ou č. 10112005 Sb., o školnírn

stravování, ve znění pozdějších předpisťr.

organizace vzdélávání- Orgatrizace vzděláváníje plně v kotnpetenci ředitell<y školy, která postLrpLrje

podle právrrích předpisťr.
Stravování - Při přiietí clítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohoclě se zákonnýnr

zástupcem dítěte zpťrsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v clobě pocláváníjídla



přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na stravování formou

přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosii s délkou dohodnutého pobytu v mateřské škole. Školní
stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpétim finančních limitů na nákup potravin

(vyhláška é,10712005 Sb., o školním stravování).

přihlášení a přiiímací řízení dítěte do školv
Ředitelka školy stanoví po dohodě se zíizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí

k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Do nateřské školy zí,ízené obcí rrebo svazkell obcí se př,edrrostně přijínrají děti s rrrístern

trvalého pobytu, v přípaclě cizincťt nrístetn pobytu, v příslLršrréni školskénr obvoclu (§ l79 odst, 3 ŠZ)
rrebo utnístěné v totnto obvodu v dětskénl cloltlově, které přecl začátkeIn školnílro roku dosálrtlort

ne.jrnéně tř,etího roku věku, a to do výše povolerrého počtrr dětí Lrvedeného ve školskénr re.istříku.

K předškohrírnu vzdě|ávání se př"ednostrrě přijínra.ií děti v poslednínl roce před zalrájerlírn
povinné školní docházky. Pokud rrelze dítě v poslednítrr roce př,ed zalrájenírn povirrrré školní docházky
přijrnout z kapacitrríclr dťrvoclťr, zajistí obec, v tlíž tllá dítě nrísto trvalólro pobytLr, zai,azerlí dítěte do jiné
rnateřsl<é školy.

Obecní ťtřad obce, rra jejínrž územíje školský obvod rrrateř,ské školy, poskytLrje této škole s
dostatečným předstiherrr před tennírrem zápisu seznam dětí. Seznarn obsahrrje vždy jrnéno, popřípadě
jmétra, a příjnrení, datum trarozetrí a adresu nlísta trvalélro pobytu dítěte, v případě cizince niísto pobytLr

clítěte. o přijetí dítěte Lrvecleného v ust. § 16 odst, 9 ŠZ rozhoclne řeclitel nrateř,ské školy na základé
písemnélro vyjádření školského poradenskéllo zaíízení, popřípadě také registrLrjícího lél<aře.

Dále rodiče rrpozortiujerle, že tta základě občanského zákona č.8912012 Sb., občanský zákorrík,

ve zttění pozclějších předpisťr rnajírodiče povittttost a právo zastupovat dítě při právních.jednárrích, ke

kterýnr ttení právně zpťrsobilé. Při právrrínr jedrrárrívůči dítěti, které není zpťrsobilé ve věci sanrostatně

právně jednat, postačí k.iednání jen jeclen z rocličťr jako zák. zástr"rpce dítěte, který bude.iednat střetí
stral]ol| (tj. s naší školou).
Jeclná-li jederr z rodičů v zá|ežitosti dítěte sánl vťrči třetí osobě i šl<ola l , tal< ta je v dobré víře , rná se za

to, že .jeáná se soulrlasetrr drLrhélro rodiče. V případě, že by ve výše uveclerré věci (PŠV) by vznikl
vzájernný nesoulad zákonrrýclr zástLrpcťr - třetí stratra, tj. škola nebude dle trst. § 32 NOZ přihlÍžet k
projevu vůle žádného z niclr a nebude řešit jejiclr interrrí konrttnikační rozpor.
Nedohoclrrotr-li se rodiče v darré záležitosti, l<terá je pro clítě výztrat-trtrá, zejrnér-ra se zřete|enr k jeho

zálmu,rozlrodrre jeclině sor,rcl rra návrlr jedtrolro z rodičů - do doby, kdy v dané věci rozlrodrte soud, škola
v žádnénr případě do rozhodnlttí soudu rtebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat.
Správní řízení se ve věci přijetí formou ltsttesetlí v souladu s ust. § 64 odst. l písnr. c) př'erLrší, popř, dle

ust. § 66 oclst. 1) zákorta č. 50012004 Sb., správrlího řádLr zastaví a ředitelka školy odkáže rodiČe

v souladu s Lrst. § 877 NOZ na sottd, tak.|ak přederrr rtvederro.

o přijetí rozlrodne řeclitel/ředitelka školy ve správnínr iízertí. Podle školskéIro zákolra se rozlrodnrttí

o přiietíozrranlttjído 30 dnťr od zahá.jenísprávrlího řízenínásledLrjícími zpťrsoby:

i. zveř,ejněrrírri sezllamll Lrclrazóčťr pod přidě|eným registračiím čísiern tta vývěsce MŠ Dráček,

Babice
2, a tta webových stránkách školy www.msbabice.cz, v sekci ,,Zápis", "Výsleclky záPislt"
3. nepřijatýnr uclrazečťtnl (zákorrnémLr zástLrpci nezletilého žaclatele) se odesílá Rozhodnr,ttí o

nepřijetí

,,Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do l6.
května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je zpŮsobem v
místě obvyklým."
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-l9 škola v rámci opatření k organizaci zápisŮ
k předškolnímu vzdělávání pro škotní rok 202112022 lvádí, že zápisy budou probíhat bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu 3. 5. - 12. 5. 202I- dále platí viz. dokument
Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 202112022 v Mateřské Školeo

Dráček, íspěvkové organizaci.



Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejrnéně po dobu 15 dnŮ. Předpokládaný
termín zveřejnění je stanoven na den 26.5.202I.

V seztramu tremohou být uvederra jména, děti zde budou uvedeny pod registračriími čísly, které

obdržíte formou SMS rra korrtaktní číslo uvedeIré v žádosti o přijetí. O přijetí vašeho dítěte bude v
souladu s § 67 odst. 2 zákona ě. 50012004 Sb,, správrrího řádu vylrotoveno písemné rozlrodnutÍ, které
bude součástí spisu Vašeho dítěte ve ško|e. Přijatým dětern nebude rozhodnutí v písemné podobě

doručováno, můžete ale písernně požádato jeho vydálrí. Rozhodrrutí o nepřijetí ke vzděláválrí br.rde zák.

zástupci zasláno DS, popř. doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.

Babice 26. bíezna2021

Vn ateřskíi ško tra E}rá<jek

ředitelka školy


