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INFORMACE K ZÁPISU  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  OD 

ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V MATEŘSKÉ ŠKOLE DRÁČEK, BABICE, 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI  
 

1. TERMÍN ZÁPISU: 6. května 2022 14:00 hod-17:30 hod 

2. MÍSTO KONÁNÍ:  

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace  

Ke Hřišti 390 

251 01  Babice  

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

 

4. DOKUMENTACE K ZÁPISU:  

 řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dráček, 

Babice, p. o., a to vč. přílohy č. 1 – Vyjádření lékaře a přílohy č. 2 - GDPR 

 děti přihlášené k trvalému pobytu v obci Babice po 10. 3. 2022 a děti, které budou 

k 31. 8. 2022 mladší věku 3 let, potvrzení o trvalém pobytu vystavené OÚ Babice 

 rodný list dítěte 

 u žádosti o přijetí dítěte nar. do 31. 8. 2016, tj. dítěte s odkladem povinné školní 

docházky, kopie potvrzení o odkladu, příp. pouze doporučení 

 u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského 

zařízení 

 v případě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče konkrétní osoby kopie 

příslušného soudního rozhodnutí  

 cizí státní příslušníci kopie povolení k pobytu 

 

Žádost o přijetí dítěte podává zákonný zástupce uvedený na žádosti, který je 

povinen prokázat svoji totožnost předložením průkazu totožnosti a vztah k dítěti 

předložením rodného listu dítěte. 

 

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

zápis. 

 

 

 

 

http://www.msbabice.cz/


5. ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ DRÁČEK, BABICE, 

P. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 DLE ZÁK. 561/2004 Sb. ŠKOLSKÝ 

ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ 

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla  

od 3 do 6 let. 

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. 

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.  

 

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního 

zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, 

apod.).  

 

Kritéria: 

 

1) Děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, tzn. děti v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky (nar. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017) a 

děti s odkladem povinné školní docházky, s trvalým pobytem v obci Babice. 

2) Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý 

pobyt v obci Babice. 

3) Děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání (nar. od 1. 9. 2016 do 31. 8.  

2017), bez trvalého pobytu v obci Babice. 

4) Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, bez trvalého pobytu 

v obci Babice. 

 

6. Kritéria jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijetí 

těchto dětí je podmíněno dodáním doporučení školského poradenského zařízení. 

Ředitelka mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí 

dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 

sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami 

učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více 

vadami nebo autismem) na základě písemného doporučení školského poradenského 

zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

7. Děti jsou zpravidla přijímány dle data narození. V případě, kdy bude počet žádostí 

výrazně převyšovat volnou kapacitu, je možné po přijetí dětí v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky, zbylá místa obsadit formou losování. 

V takovém případě by k losování byl přizván i zástupce zákonných zástupců.  

8. U přijatých dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, může ředitelka 

školy stanovit zkušební pobyt v délce 3 měsíců (§34 odst. 3 a 6, zák. 561/2004 Sb.).  

 



9. 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. 

10. Během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu, doplňovat ho, 

pořizovat opisy, kopie atd.  

11. Účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným 

zástupcem. 

12. Správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje 

dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem. 

13. Pro rozhodování o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu 

správního řízení. 

14. Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem, které obdržíte po předání Žádosti o přijetí, na vývěsce 

MŠ Dráček, Babice, p. o. a na webových stránkách školy www.msbabice.cz  do 30 

dnů od zahájení správního řízení. 

Rozhodnutí o přijetí se zveřejněním seznamu považují za oznámená. 

 

Pořadí podání žádosti nemá vliv na přijetí dítěte. 

Počet přijímaných dětí podléhá volné kapacitě MŠ Dráček, Babice, příspěvkové 

organizace. 

 

 

 

 

V Babicích  22. 3. 2022      Mgr. Michaela Horáková 

                        ředitelka MŠ Dráček 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 3. 2022    

Sejmuto: 

http://www.msbabice.cz/

