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From: Pavla Tůmová mailto:

Sent: Friday, October 26, 2018 5:27 PM

To: Tajemník; mdatelnagalgraha-libusa

Subject: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jsem přes opakované žádosti nebyla schopna od příslušného odboru získat následující

informaci jako zastupitelka, dovoluji si o ni požádat také dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Prosím o zaslání počtu přijatých a odmítnutých dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha-Libuš pro školní rok

2018/2019, včetně věkové struktury odmítnutých dětí . Prosím, aby daná informace také specifikovala, zda

se jedná o počet dětí — Včetně či bez - nově otevřené třídy MŠ v Klubu Junior (MŠ Mezi Domy). Dále

prosím, aby se jednalo o informaci, která V sobě nebude zahrnovat "násobně přijaté" či "násobně odmítnuté"

žádosti, ale konečný počet přijatých, resp. odmítnutých dětí.

Předem děkuji a jsem s pozdravem,

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

nar-_

bydliště_

Informace prosím zaslat zaslat emailem, děkuji.
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Vážená paní

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

Informace zaslat mailem na:

   
Váš dopis zn. ze dne Naše č. j. Vyřizuje Praha—Libuš

2830/2018 2830/2018 Francová Wčková 12. 11. 2018

ze dne 29. 10. 2018 Lfi'zmcova@praha~1ibus. cz

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní Tůmová,

dne 29. října 2018 byla na ÚMČ Praha-Libuš přijata Vaše žádost? vedená pod č. j. 2830/2018,

o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacirm ve znění pozdějších

předpisů, týkající se zápisů děti k předškolnímu \'zdč1ani \' mateřských školách zřizovaných MČ Praha—Libuš pro

školní rok 2018/2019.

K výše uvedenému požadavku Vám v příloze č. 2 zasílám zpracovanou odpověď.

S pozdravem

lng. Šárka Fruncová Vlčková

vedoucí odboru správního a školství

L'MC Praha-Libuš

Příloha č. 1: Žádost o informace č. j. 2830/2018 ze dne 29. 10. 2018

Příloha č. 2: Odpověď na Žádost o informace č. j. 2830/2018 ze dne 29. 10. 2018.

1

Bankovní spojení: tel: 261 711 380 www.praha—libus.cz

ČS Praha 4 244 471 884 spmvni@pmha-libus.cz

č.ú. 2000691349/0800 mc.libus@pmha~libus.cz

1C0: 00231 142 fax: 241 727 864 pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

DIČ: c200231142



%7m (3 /

Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět:

 

  

From: Pavla Tůmová mailto:

Sent: Friday, October 26, 2018 5:27 PM

To: Tajemník; podatelnaQQraha-libuscz

Subject: žádost o informace die zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jsem přes opakované žádosti nebyla schopna od příslušného odboru získat následující

informacijako zastupitelka, dovoluji si o ni požádat také dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Prosím o zaslání počtu přijatých a odmítnutých děti do MŠ zřizovaných MČ Praha-Libuš pro školní rok 2018/2019,

včetně věkové struktury odmítnutých dětí. Prosím, aby daná informace také specifikovala, zda se jedná o počet dětí -

včetně či bez - nově otevřené třídy MŠ v Klubu Junior (MŠ Mezi Domy). Dále prosím, aby se jednalo o informaci,

která v sobě nebude zahrnovat “násobně přiiate' cn násobně odmítnuté" žádosti, ale konečný počet přijatých, resp.

odmítnutých dětí.

Předem děkuji a jsem s pozdravem,

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

nar.

mm—

lnformace prosim zaslat zaslat emailem, děkují.
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Příloha č. 2: Odpověď na Žádost o informace č. j. 2830/2018 ze dne 29. 10. 2018

V sou1adu sodpovědí odeslanou dne 3. 7. 2018 v tabelámi formě mailem byly připraveny odpovědi formou

textu.

Ad ..:aslání počtu přijatých a odmítnutých dětí do MS :r‘isovam‘ch MC" Praha-Libuš pro školní rok 2018/2019,

včetně věkové struktunv odmítnutých dětí. Prosím. aby daná informace také specifik-arab. Eda se jedná o počet

dětí - včetně či bez - nově otevřené třídy MS v Klubu Junior (MS Mezi Donu-').

ggštv gřiiag'ích dětí:

- \Ia základě informaci vykazovanýeh mateřskými školami ve sběru dat pro potřeby MŠMT má

zřizovatel k dispozici tyto informace:

„Do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš bylo přijato vrámci řádného zápisu v červnu 2018

celkem 92 dětí, 13 dětí ve věku 5 let, 15 dětí ve věku 4 rok;—“„ 64 dětí ve věku 3 roky.“

- Na základě informace zrejstřiku škol a školských zařízení a informací vykázaných MŠ Mezi Domy

ve sběru dat pro potřeby MŠMT k 30. 9. 2018 má zřizovatel k dispozici tyto informace:

V rámci dodatečného zápisu do nové třídy MS Mezi Domy v srpnu 2018. ve kterém bylo přijetí děti

podmíněno termínem zapsání navýšene' kapacity MŠ do rejstříku škol a školských zařízení. bylo

podmíněně přijato dalších 18 dětí. Informace o věkové struktuře děti. přijatých vrámci dodatečného

zápisu není v souladu se zákonem pro zřizovatele dostupná.

Po,—čty odmítnutých děti;

- Na základě informaci vykazovaných mateřskými školami \'c sběru dat pro potřeby MŠMT má

zřizovatel k dispozici tyto informace:

Při zápisu do mateřských Škol zřizovaných MČ Praha-Libuš v rámci řádného zápisu v červnu 2018 bylo

odmítnuto celkem 106 dětí, 3 ve věku 5 let. 5 dětí ve věku 4 roky- 51 dětí ve věku 3 roky., 47 ve věku

2 let.

» \'a základě infomace z rcjstřiku škol a školských zařízení a informací vykázaných MŠ Mezi Domy

ve sběru dat pro potřeby MŠMT k 30. 9. 2018 vyplývá toto:

Informace o počtu podaných přihlášek k dodatečnému zápisu není v souladu se zákonem pro zřizovatele

dostupná.

Ad „Dále prosím, aby se jednalo o informaci, která v sobě nebude zahrnovat "násobně přý'até" či "násobně

odmítnuté " žádosti. ale konečnýpočet přU'atých, resp. odmítnutých děti. "

Zřizovateli nejsou dostupné v souladu se zákonem informace o tom, kolik bylo právními zástupci

konkrétního dítěte podáno přihlášek k předškolnímu vzdělávání a na jaké mateřské školy. Stejně tak není

zřizovateli známo, kolik takových přihlášek bylo u konkrétního dítěte ve zřizovaných mateřských školách
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Mgr. Jiří Koubek
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v rámci správního řízení zamítnuto.

Statutární orgán právnické osoby. ke které se podávají přihlášky k předškolnimu vzděláváni akterá

na základě nich rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte je statutární orgán MŠ — tj. ředitelka mateřské školy.

Odvolacim orgánem je krajský úřad — tedy Magistrát hl. m. Prahy. Zřizovatel v této věci není účastníkem

řízení.

Z pohledu právnické osoby se jedná o informace týkající se třetích osob, které může ředitelka mateřské

školy poskytnout pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů)

v platném znění a V souladu s aplikací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne

27. dubna 2016 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46!ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Zřizovatel tyto informace nemá a tudižje nelze žadatelce poskytnout.
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