
                                                                                                    

                                                                                                      Přijato dne:         ………………………………………. 

                                                                                                        Číslo jednací:      ……………………………………….. 

Počet listů:  …………….. počet příloh……………. 

Podpis:  …………………………………………………….. 

  

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023 

 

Dítě (jméno a příjmení)  ______________________________________________________ 

Narozené (den, měsíc, rok) _____________________Státní občanství: __________________ 

Bytem (adresa trvalého pobytu dítěte) ___________________________________________ 

VĚKOVÁ  KATEGORIE: 

Následující školní rok JE / NENÍ posledním školním rokem dítěte před zahájením povinné 

školní docházky 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI: 

                             

.…………………………………………………..       …………………………………           …………………………….. 
 jméno, příjmení, vztah k dítěti                                  emailová adresa                                  kontaktní telefon  

 

         

                                                                              

………………………………..…………………….     ………………………………..                 ……………………… 
jméno a příjmení, vztah k dítěti                  emailová adresa                                       kontaktní telefon  

                                                                                

                  

SOUROZENEC: 

 MŠ  k 1. 9. 2021 navštěvuje starší sourozenec dítěte: 

                                                          ………………………………………………………………………… 
                                                                                      /jméno a třída/ 

 

 

Do školy přihlašujeme i  sourozence:…………………………………………………………………… 
                                                                                    /jméno, datum narození/ 

 



 

 

 

PROHLÁŠENÍ   ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ  DÍTĚTE: 

Svým podpisem potvrzujeme, že jsme byli poučeni, že: 

• součástí žádosti je příloha s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě 

podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, nebo s uvedením důvodu neočkování 

• dnem podání žádosti na mateřskou školu je zahájeno správní řízení a správním orgánem byla stanovena lhůta 7 

dnů k dodání dalších potřebných dokladů důležitých k předmětnému řízení 

• řízení se opírá o zákon č.561/2004 Sb., (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, vyhlášku 

č.14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, vše v platném znění   

• jsme povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto správní řízení a doložení skutečností 

je v zájmu zákonného zástupce 

• škola s údaji zachází dle platné legislativy 

• dle zákona o správním řízení můžeme před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a to v termínu stanoveném 

ředitelkou školy 

• v případě duplicitních žádostí a přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na jedné škole se zavazujeme, že 

vezmeme zpět žádosti na dalších školách  

 

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se tohoto 

správního řízení (příjemce pro rozhodnutí žádosti): 

 

 

…………………………………………………………………………………………………........................................................... 

  jméno a příjmení a vztah k dítěti (matka…)         trvalé bydliště, popř. doručovací pošta včetně PSČ a telefon 

 

 

Způsob doručení písemností (dle § 19, odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů) – vyberte možnost: 

 

Osobní převzetí: …………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail na adresu: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datovou schránkou: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

V  ………………………………    dne ………………………                        ……………………………………………………………….. 

        podpisy zákonných zástupců 

 


