INFORMACE O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
A OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI NAHLÍŽET DO SPISU
Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne
ředitelka školy ve správním řízení. V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném
vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u
vchodu do budovy školy nebo na webových stránkách MŠ – www.18mskladno.cz
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je
stanoven na den: 1. června 2018.
Ve zveřejněném seznamu přijatých děti nemohou být uvedena jejich jména. Při zápisu bylo
vaší žádosti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uvedeno vaše dítě v seznamu
přijatých dětí.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho
dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem bude rozhodnutí v písemné podobě vydáno proti
dodání potvrzení o očkování na příslušném formuláři, který jste obdrželi u zápisu nebo který
si můžete stáhnout na našich webových stránkách.(kromě předškolních dětí).
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno doporučeným dopisem v
souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě
před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši mateřskou
školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
bude možné v kanceláři ředitelky mateřské školy od 28. 5. 2018 do 31. 5. 2018 od 10 hod.
do 14 hod.
Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední
osoby průkaz totožnosti.
Kladno dne 11. 5. 2018
Mgr. Pavla Strnadová, ředitelka mateřské školy

