MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLUKNOV, příspěvkobá organizace

Přijato dne ……………………………

k rukám ředitelky školy Bc. Jany Korečkové
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okr. Děčín

Spisová značka………………………

IČ 709 83 836

Č. j. …………..………………..………
Registrační číslo: ……………………
Počet příloh…………………………..

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2019/20201

Tímto Vás žádám o přijetí dítěte do Mateřské školy Šluknov, příspěvková organizace od: …………………………....

ÚDAJE O DÍTĚTI:

.........................................................................., ................…………, ........................
jméno a příjmení

datum a místo narození

občanství

................................................................................................................... .............
adresa trvalého pobytu dítěte - /město, obec/, ulice, č. p.

...........................................................................
název zdravotní pojišťovny, u níž je dítě pojištěno

PSČ

…………………………………..
Rodné číslo – RRMMDD/XXXX

Následující školní rok JE / NENÍ posledním školním rokem (povinné školní docházky dítěte do MŠ) před
vstupem do ZŠ.
Dítě se zdravotním postižením: ANO / NE

2

Dítě se zdravotním postižením:
Zdravotní postižení mého dítěte se týká oblasti: tělesné / autistického spektra /
Mému dítěti

je

/ není

ADHD / jiné

přiznán asistent pedagoga

ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH DÍTĚTE:
OTEC: ................................................ .. .................................................. , ..............................
jméno, příjmení

zaměstnavatel 3

telefon č., mobil č.

adresa trvalého pobytu ………………………………………..………………………………………..……………………………………..

MATKA: ............................................................................................... , ..................................
jméno, příjmení

zaměstnavatel

telefon č., mobil č.

adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………..……………………………………………………..
1

Vyplňte hůlkovým písmem.
Nehodící se škrtněte.
3
Nepovinný údaj.
2

Rodiče žijí odloučeně:

ANO / NE

Rodiče se dohodli na střídavé péči o dítě:

ANO / NE

Prohlášení rodičů:
Jsme si vědomi, že uvedení nepravdivých údajů do této žádosti může mít za následek zamítavé rozhodnutí
- nepřijetí dítěte
Poučení:
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že:
− dle § 33 správního řádu odst. 1, mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si zvolím,
který
se prokáže plnou mocí, kterou lze udělit písemně nebo ústně
− dle § 36, odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu
řízení
až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své
návrhy
− dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o stanovisko
požádám, správní orgán mi poskytne o řízení informaci
− dle § 36, odst. 3, správního řádu, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
− dle § 36, odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno,
příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba
− dle § 38 správního řádu odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, právo ze spisu si
činit výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv a právem
chráněných zájmů dítěte po dobu jeho předškolního vzdělávání v mateřské škole má tento zákonný zástupce:

..............................................................................................................
jméno, příjmení zákonného zástupce dítěte

...............................................................................................................
trvalé bydliště, popř. doručovací adresa zákonného zástupce dítěte

Ve Šluknově dne ……………………………….…
....................................................................................
podpis zákonného zástupce dítěte
_______________________________________________________________________________________________________

Vyplňuje ředitelka MŠ:

...............................................
správní řízení ukončeno dne

..............................................
rozhodnutí odesláno dne

..................................................
přijetí dítěte do MŠ od

……………………………………
razítko a podpis ředitelky MŠ

