
v MŠ Okružní

Vztah k dítěti (podtrhněte): zákonný zástupce, pěstoun, osvojitel, opatrovník, poručník

Tel. číslo:

logop. třída
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Sourozenci, kteří navštěvují 

Poučení pro zákonného zástupce  uchazeče: 
Nepřijatému uchazeči (zákonnému zástupci nezletilého nepřijatého uchazeče) bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě.  
Ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  máte jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení právo před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit v pracovních dnech 17. 5. 2021 - 21. 5. 2021 od 9.00 hod. do 
11.00 hod. (popř. si dohodnout jiný termín) na sekretariátě školy Pod Zvonek 1835, Český Těšín, tel 558 741 950. V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci 
řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, činit výpisy a pořídit kopie spisu nebo jejich částí.

Údaje byly ověřeny dle: doplnit

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) řádně poučen(a) a výše uvednému poučení rozumím.  
Podpis zákonného zástupce (žadatele):

Seznam příloh k této žádosti:

Jméno:
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Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při 
právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostaně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat s 
třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.
Na základě této žádosti o přijetí Vaší dcery/syna k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno správní řízení v dané věci. Účastník řízení nebo jeho zástupce je 
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby (ředitele školy) průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, oznámeno 
zveřejněním seznamu přijatých dětí po dobu 15 dnů na úřední desce školy Pod Zvonek 1835, Český Těšín a na webových stránkách školy www.podzvonek.cz. V 
seznamu nemohou být uvedena jména, dítě zde bude uvedeno pod registračním I číslem, které obdržíte u zápisu. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které nebude v písemné podobě doručováno, bude součástí spisu Vašeho dítěte ve 
škole. Můžete ale požádat o jeho vydání.  
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Příloha č. 1 - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte - netýká se dítěte, jehož předškolní 
vzdělávání je povinné

Jméno:

Příloha č. 2 - Vyjádření školského poradenského zařízení,
                       popř. registrujícího lékaře

            Rodného listu dítěte                              

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ČeskýTěšín pod Zvonek, příspěvková organizace od školního roku 
2021/2022 k celodenní docházce

Adresa trvalého bydliště:

v MŠ Čáslavská

Příjmení:

logop. třída

Preferuji :

v MŠ Dolní Žukov

PID
Registrační číslo:

Datum narození:

Zpracovatel:

Žádám o přijetí mého dítěte:

č.j. ZSPZ
Došlo dne:
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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(je-li předložena  Příloha č.1, u zdravotního postižení také Příloha č.2, stávají se nedílnou součástí žádosti)

Jméno:

Spis. znak:

Počet listů:

Počet příloh:
Datum podání:

Příjmení: Jméno:

v MŠ Dolní Žukov

Adresa trvalého bydliště:

Příjmení:

Zákonný zástupce dítěte (žadatel)

Datová schránka - uživatelské jméno 
(ID osoby):

Příjmení:

v MŠ Čáslavská                 v MŠ Okružní

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek,  
příspěvková organizace

e-mail: info@podzvonek.cz IČ: 48004693telefon: 558 741 950




