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zapsána dne 1. 1. 2005 do Rejstříku škol a školských zařízení

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole, Praha 4, Blatenská 2145
pro školní rok 2019/2020

Termín zápisu pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoven dle § 34 školského zákona
stanoven na období 2. - 16. května 2018.
Na základě dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou MŠ je termín zápisu pro školní rok 2018/19 stanoven
takto:
VÝDEJ PŘIHLÁŠEK:

29. 4. a 30. 4. 2019

od 13:00 – 17:00 hodin

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK:

6. 5. a 7. 5. 2019

od 13:00 – 17:00 hodin

Přihlášky budou vydávány i přijímány v ředitelně školy v Blatenské ulici (platí i pro detašované
pracoviště Babákova). K zápisu přineste svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém
bydlišti (cizinci doklad o povolení a místě pobytu), vyplněnou Žádost o přijetí a lékařem potvrzený
Evidenční list.
Termín pro podání žádosti je zveřejněn způsobem v místě obvyklým nejpozději 1 měsíc předem. Zřizovatel
zveřejňuje termín pro podání žádostí v časopisu Prahy 11 Klíč a na svých webových stránkách.
Mají-li rodiče zájem, mohou si 16. 4. 2019 od 10:00 – 11:30 hodin a od 15.00 – 17.00 hodin prohlédnout
prostory školy. Zároveň budou informováni o provozu MŠ, o výši úplaty atd.. Informace lze získat i na
webových stránkách školy.
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem
č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, i v případě shodnosti posuzovaných kritérií v ojedinělých
individuálních případech.
O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.
Proti Rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky školy k Odboru správních činností ve
školství MHMP.

V Praze 1. 3. 2019
Alena Pobudová, ředitelka mateřské školy

