1. Mateřská škola, Čentická 2222, 19016 Praha 9 – Újezd nad Lesy, tel.: 281 971 135, mail: skolka@mscenticka.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Registrační číslo:

Číslo jednací:

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
žádám jako zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………………………………………………………..
Adresa místa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………
PSČ:…………………
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu celodenní pravidelné docházky do mateřské školy ve školním roce
2018/2019
Název a adresa MŠ: 1.Mateřská škola, Čentická 2222, 19016 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČO 49371665
Zákonní zástupci:
Matka jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………….
Adresa místa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………….
PSČ: ……………….Telefon:………………….. Datová schránka………………………………………
Otec jméno, příjmení, titul: ……………………………………………………………………………….
Adresa místa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………
PSČ:……………….Telefon:…………………… Datová schránka…………………………..

Zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude vyřizovat zákonný zástupce:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….
Adresa
pro
doručování
písemností,
pokud
není
totožná
s
adresou
místa
trvalého
pobytu:………………................................…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jako zákonný zástupce dítěte beru na vědomí, že jmenovaná mateřská škola eviduje osobní a citlivé údaje ve smyslu
všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákona č. 1333/2000 Sb. o evidenci
obyvatel a rodných čísel v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění. Údaje poskytnuté
zákonným zástupcem jsou pouze pro účely vedení povinné dokumentace školy, vedení nezbytné zdravotní dokumentace
a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související
s běžným chodem školy. Shromažďování údajů poskytuji na celé období docházky dítěte do MŠ a na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve MŠ archivuje. Údaje poskytujeme pouze výše uvedené MŠ, která
mimo zákonem stanovených případů nesmí tyto údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Dne ………………………

Podpis zákonného zástupce:…………………………….

Ověřila: Kuprová Helena, ředitelka 1. MŠ…………………………………………………………………

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 30.5.2018 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, 14. 5. 2018 od
9.00 do 11.00 a od 13.00 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………………………
Ředitelka mateřské školy splnila svou povinnost dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb.

Datum:
Zákonný zástupce:
/hůlkovým písmem/

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

/podpis/

ředitelka školy
oprávněná úřední osoba dle správního řádu

