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SKOLNIHO ROKU 202112022 v MATERSKE SKOLE DRACEK. BABICE.
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PRISPEVKOVB ORGANIZACI

rnnmÍN zÁpIsu: 3. - l2.květnaal2t

ponÁní žÁuosn.ln nnožNp NÁsL. způsony:
datovou schránkou - ID DS 6a9qjkn
emailem s elektronickým podpisem
doporučeně poštou na adresu Mateřská škola Dráčeko Babiceo p.o.

Ke Hřišti 390
251 01 Babice

(při využití této možnosti bude bráno jako zásadní datum podání)
Na obálku napište prosím ,,Z^PIS*
Pokud to budou umožňovat aktuální protiepidemická opatřenío po dohodě
s ředitelkou MŠ, osobně v MŠ.

3. Na žádosti doručené mimo určený termín nebude brán zřetel.

4. DOKUMENTACE K ZÁPISU:

Babice, p, o.,
potvrzení trvalého pobytu dítěte v obci vystavené OÚ Babice
lékařem potvrzené očkování dle očkovacího kalendáře
V př,ípadě, že nebylo dítě řádně očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat rra dálku praktického lékar'e avyžádat si od něi potvrzení, že je
dítě proti nákaze imunní nebo se nenťtže očkování podrobit pro trvalou
korrtraindikaci,
prostá kopie rodrrého listu dítěte
tržádosti o přijetí dítěte nar. do 31. 8,2015,ti. dítěte s odkladem povinné školní
doclrázky, kopie potvrzení o odkladtr, příp. por-rze doporučení
u dítěte se speciálními vzdělávacítni potř,ebami kopie vyjádřerrí školskélro
poradenského zařízeni
v případě soudnílro rozhodnutí o svěření dítěte do péče konkrétrrí osoby kopie
příslušného soudnílro rozhodnutí
cizi státni příslušrríci kopie povolerrí k pobytu

1.

)



Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladůo může požadovat po

zákonných zástupcích originál těchto dokladů nebo ověřenou kopii.

Žádost o přijetí naleznete na webových stránkách mateřské školy www.msbabice.cz, sekce
zápis.

5. zÁKLADNí rrurnnrA pRo pru.lnrí oírĚrn Do Mš onÁčnr, BABIcE'
p. o. pRo ŠrolNÍ RoK 2021:2022DLE z^R.56112004 sr. ŠxolsrÝ
zÁKoN v pLATNnu zNĚní

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla
od3do6let.

od počátku školního roku. kteŇ následuie po dni. kdv dítě dosáhne 5. roku věku. do

zaháiení povinné školní docházky. ie předškolní vzdělávání povinné.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelkazuvedených kíitérií.
Kritéria jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdélávaci
potřeby musí bft doloženy lékařem a školským poradenským zařizením. Přijetí dítěte je

s nimi konzultováno.
Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního
zíetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmíŇy,
apod.).

Kritéria:

l) Děti, kterých se týká povinné předškolní vzděláváni, tzn. děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky (nar. od 1. 9.2015 do 31. 8. 2016) a
děti s odkladem povinné školní docházkyo s trvalým pobytem v obci Babice.

2) Děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku amajitrvalý
pobyt v obci Babice.

3) Děti, kterých se týká povinné předškolní vzďělávání (nar. od 1. 9. 2015 do
31.8.2016),beztrvalého pobytu v obci Babice.

4) Děti, které k 31. 8. 202I ďosáhnou nejméně třetího roku věku, beztrvalého pobytu
v obci Babice.

6. Děti jsou zpravidlapřijímány dle data narozeni. V případě, kdy bude počet žádostí
výrazné převyšovat volnou kapacitu, je možné po přijetí dětí v posledním roce před
zahájenim povinné školní docházky, zbylá místa obsadit formou losování.
V takovém případě by k losovánibylpŤizván i zástupce zákonnýchzástupců.

7. U přijatých dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdéláváni,může ředitelka
školy stanovit zkušební pobyt v délce 3 měsíců (§34 odst. 3 a6, zák.561/2004 Sb.).

8. Předškolní zaŤízeni 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, é,2581200 Sb., o ochraně

veřejného zdraví). Toto se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou.
9. Během správního Ťízeni mají účastníci právo nahližet do spisu, doplňovat ho,

pořizovat opisy, kopie atd.

10. Účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správnimřizeni zákonrlým
zástupcem.

11. Správnířízeni může byt zastaveno, pokud se k předškolnímu vzďělávání přihlašuje
dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem.

12. Pro rozhodování o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu
správního řizení.

13. Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem na vývěsce VtŠ Oráček, Babice, p. o. a na webových
stránkách školy www.msbabice.cz do 30 dnů od zahájení správního Ťizení.

14. Přidětené registrační číslo Vám bude zasláno formou SMS na Vámi uvedený
kontakt.

Rozhodnutí o přijetí se zveřejněním seznamu považují za oznámená.

Pořadí podání žádosti nemá vliv na přijetí dítěte.
Počet přijímaných dětí podléhá volné kapacitě tvlŠ Oraček, Babiceo příspěvkové
organizace.

V Babicích 15.3.202I

Vyvěšeno: 29.3.202l
Sejmuto:

Mateřská škola Dráček
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