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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„…žádám o sdělení věku nejmladšího dítěte (ve smyslu počet let, měsíců a dní ke dni začátku školního
roku), které bylo pro školní rok 2016/2017, případně i v jeho průběhu, přijato k docházce do MŠ Omská,
včetně rozdělení na jednotlivá pracoviště této školy.“
Odbor školství ÚMČ Praha 10 nevede žádnou evidenci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.
Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Omská 6/1354 nám poskytla tuto informaci k věku nejmladších
dětí na jednotlivých pracovištích uvedené mateřské školy:
MŠ Omská – 2roky, 11měsíců, 27dnů
MŠ Mrštíkova – 2roky, 11měsíců, 28dnů
MŠ Jakutská – 3roky, 3měsíce, 2dny
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na emailovou adresu
.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093531
fax: +420 272 739 587
http://www.praha10.cz
e-mail:posta@praha10.cz

