ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Žádost zařazena do spisu pod č.j. ………………… Rozhodnutí odesláno dne…………………………………
Žádost převzal: ……………………………………………………………………… (datum, podpis, razítko ŘŠ)

Vaše dítě je v přijímacím řízení vedeno pod pořadovým číslem: ...................................................
Vyplňujte hůlkovým písmem.

Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………………
- datum a místo narození:…………………………………………………………………………………………….
- místo trvalého pobytu dítěte:…………………………………………………………………PSČ………………
*rodné číslo dítěte:…………………….………………….. * zdravotní pojišťovna dítěte……………………..
Dítě mělo odklad školní docházky (zakroužkujte možnost)
ANO NE
*Státní příslušnost dítěte……………………………………*Mateřský jazyk…………… …………………………
Žadatel- zákonný zástupce dítěte…………………………………………………………………………..
- jméno a příjmení otce, trvalý pobyt:…………………………………………………………………………………
-jméno a příjmení matky, trvalý pobyt:…………………………………………………………………………………
-doručovací adresa (je-li jiná):…………………………………………………………… PSČ………………
- telefon:………………………………………-E-mail :……………………………………………………………..
Škole: ..........................................................................statutárnímu zástupci MŠ.......................................................
Žádám jako zákonný zástupce o přijetí svého syna/své dcery k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
.............................................................. 190 16 Praha-Újezd nad Lesy od 1.9.2017.
V případě přijetí zároveň přihlašuji (dle §4.odst.3 vyhlášky č.107/2005 Sb.,)své dítě ke školnímu stravování.
*Doplňující údaje:
*Sourozenci: jméno a datum narození, kde umístěni (doma, MŠ, ZŠ…)
1.……………………….. …………………2.…………………………………3. ………………………………………………
Žádám o docházku: polodenní

celodenní

4 hod.denně 5 dní v měsíci

jinou……………(podtrhněte)

Zákonní zástupci souhlasí s tím, že:
1. Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s §28 odst. 2 písm. a, g, i zákona č. 561/2004 Sb., o předš., zákl., středn.,
vyšším odb. a jiném vzdělávání (školský zákon). *Uvedené údaje podléhají zákonu č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů,
v platném znění a zákonu č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění a jako s takovými s nimi bude
nakládáno.*
2. Podle § 35 odst. 1. písm. c zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy ve
zkušební době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.
3. Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů v této žádosti lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte.
Zároveň bereme na vědomí, že po opakovaném nezaplacení úplaty za vzdělávání nebo stravného ve stanoveném termínu, po
neomluvené absenci dítěte v MŠ delší než dva týdny nebo po opakovaném narušování provozu MŠ, lze kdykoliv zrušit
rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ (zákon č.561/2004 Sb.).
4. Zákonní zástupci byli ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění seznámeni s kriterii pro
přijetí do mateřské školy.
5. Čestné prohlášení zák.zást.dítěte ke zdravotnímu stavu dítěte: Dítě je zdravé a nejpozději ke dni nástupu do MŠ splní
podmínky § 50 zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. …podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním
nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
……………………… … … …………………
datum a podpis zákonného zástupce dítěte
Vyplněnou žádost laskavě předejte do MŠ d n e 0 3 . 0 5 . 2 0 1 7 o d 1 3 . 0 0 d o 1 8 . 0 0 h o d i n .
Nahlížet do svého spisu dne 24.05. 2017 od 10,00 hod. do 17.00 hod v MŠ(ředitelna)
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ si osobně vyzvedněte dne 31.05.2017od 13.00 do 18.00 hod. v ředitelně MŠ.

Žádost jsem podal(a)) i v jiné MŠ a preferuji tuto MŠ )prosím vypište pořadí)..................................................................................................................................................

Oznámení o zahájení správního řízení
V souladu s ust. § 46 odst. 1) zák.č.500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, (dále jen správní
řád), Vám oznamuji že, dne 03.05.2017 se zahajuje správní řízení ve věci přijetí Vašeho dítěte
k docházce do mateřské školy na základě Vámi podané žádosti.
Na základě této věci máte jako účastník řízení v souladu s ust. § 33 odst. 1) správního řádu možnost se
dát zastupovat, dále máte právo dle ust. § 38 odst. 1) správního řádu nahlížet do spisu. S právem
nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu
nebo jeho části.
Během celého řízení se postupuje v souladu se správním řízením dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu v platném znění.

Výzva k nahlédnutí do spisu
V souladu s § 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 (Vaší dcery) na naši školu vyjádřit k podkladům
rozhodnutí.
Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově mateřské školy, 24.05.2017 od
10,00 hodin do 17.00 hodin v ředitelně MŠ.
Tohoto práva se máte možnost vzdát, a tudíž není vaší povinností se k nahlédnutí do spisového
dokumentu dostavit.
Upozornění:
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti.
převzal dne: ................................................. podpis zákonného zástupce:..............................................
Využil/a/ jsem možnosti nahlédnutí do spisu svého dítěte ........................................................
vedeného při zápisu do MŠ ........................................pod spisovou značkou………………………
Statutární zástupce mateřské školy splnil svou povinnost dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb.

Datum:
Zákonný zástupce:
/hůlkovým písmem/

V Praze, dne........................................

/podpis/

statutární zástupce školy
oprávněná úřední osoba dle správního řádu

