Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Mateřská škola, U Školské zahrady 486/4, Praha 8 - Kobylisy

Identifikační číslo: _____________

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 8
Správní orgán:
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

Účastník řízení:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

Zastoupený zákonným zástupcem:
jméno a příjmení

Místo trvalého pobytu:
Datum narození
Adresa pro doručování:
(Vyplňte v případě, že je jiná od místa
trvalého pobytu.)
Datová schránka:
Kontaktní údaje 1telefon, e-mail:
Zdravotní stav dítěte vyžaduje speciální personální nebo stavební úpravy 2

ANO

NE

pokud ANO – jaké:
Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl seznámen/a.
V průběhu přijímacího řízení má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na základě § 36 odst. 3 správního řádu.
Rovněž má účastník řízení právo nahlížet do spisu na základě § 38 odst. 1 správního řádu. Spis bude k nahlédnutí dne 17. 5. 2019
v kanceláři zástupce ředitelky na adrese Základní škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 v době mezi 8,00 - 9,00 a 14,00 - 15,00.

Zákonní zástupci prohlašují, že údaje, které uvedli v přihlášce, jsou pravdivé.

V

_______________________

Podpis zákonného zástupce:

dne

____________________

__________________________________

Mateřská škola Praha 8, U Školské zahrady 8 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů
naleznete na www.uskolskezahrady.cz/dokumenty/pro-rodice-a-verejnost.
1

Nepovinné údaje
se škrtněte

2 Nehodící

tel. č.: 284 680 871
e-mail: skolka@msuskolskezahrady.cz

www: msuskolskezahrady.cz
datová schránka: dvjy6u9

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Mateřská škola, U Školské zahrady 486/4, Praha 8 - Kobylisy

V případě povinného předškolního vzdělávání NEVYPLŇUJTE!

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Dítě ☐ JE řádně očkované,
☐ není řádně očkováno, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci,
☐ NENÍ řádně očkování z jiných důvodů a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.

V …………………………………………………………. dne ……………………………………………….
Razítko a podpis lékaře

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na vývěsce MŠ a webových stránkách školy pod identifikačním
číslem.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce - žadatel ve správním
řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti.

tel. č.: 284 680 871
e-mail: skolka@msuskolskezahrady.cz

www: msuskolskezahrady.cz
datová schránka: dvjy6u9

