Číslo jednací:
Registrační číslo:

/Z /2021
/2021

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ,.Litovická 107, Hostivice 25301,
tel. 220980488, mobil 607116346, e-mail :mshostivice@volny.cz
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
dle ustanovení § 34 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném
a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákonný zástupce jméno............................................příjmení...................................................
žádá o přijetí dítěte
jméno .................................................příjmení.....................................................................
narozené :datum ………………………………………místo ……………....................stát. obč.: ………………..
adresa trvalého pobytu (včetně PSČ):
……………………………………………………………………………………..
mateřský jazyk: …………………………………………
rodné číslo dítěte …………………………………………….....
k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Hostivice, okres Praha-západ od šk.r.2021/2022
požadovaná délka docházky:

celodenní

zkrácená

individuální vzdělávání

jméno a příjmení matky:
…………………………………………………………………………………………………………
tel...........................................................email…………………………….........................
adresa pro doručování:
………………………………………………………………………………………………………….
jméno a příjmení otce:
……………………………………………………………………………………………………………
tel.......................................................email……………………………....................
adresa pro doručování:
…………………………………………………………………………………………………………..
Případně sourozenec, který bude navštěvovat Mateřskou školu v Hostivici i v následujícím školním roce
2021/2022:
jméno…………………………………………………………………třída………………………………………………….
Preferuji umístění sourozenců do stejného oddělení

ano

ne .

V případě přijetí preferuji pracoviště na adrese

............................................................................................................................
/Litovická 107 , Komenského 2059-Bažantnice , K Višňovce 1389 -Višňovka/
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Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání -Mateřská škola Hostivice,okres Praha- západ
Vloženo do spisu dne :

Číslo jednací:
Registrační číslo:

/Z /2021
/2021

Přihláška ke stravování:

Př

Přihlašuji své dítě k celodennímu stravování do Mateřské školy Hostivice.

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE/v souladu s ustanovením §50 zákona č.258/200 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů/
1. dítě může být přijato do mateřské školy:

ano

ne

2. řádně očkováno:

ano

ne*

*zábrana v očkování:
3. dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:



zdravotní



tělesné



smyslové



jiné-jaké:

Dítě je v péči odborného pracoviště:

4. alergie:
5. dítě se může účastnit mimoškolních akcí / saunování ,solná jeskyně atd./
Datum:

ano

Podpis a razítko lékaře:

Údaje o dítěti:
Zvláštnosti a důležité
informace………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

........................................................

.V Hostivici dne :
…………………………………………Počet stran žádosti: 2

Podpis zákonných zástupců:

Příloha:č.1 -Čestná prohlášení , č.2-Výzva k nahlédnutí do spisu
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Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání -Mateřská škola Hostivice,okres Praha- západ
Vloženo do spisu dne :

ne

Číslo jednací:
Registrační číslo:

/Z /2021
/2021

Příloha č. 1 k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které
ovlivní přijetí dítěte do školy,můžeme způsobit dodatečnou změnu při rozhodování o přijetí s ohledem na
stanovená kriteria.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRVALÉM POBYTU DÍTĚTE, URČENÉ PRO POTŘEBY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICI
Prohlašuji, že můj syn/dcera……………………………………………………, je přihlášen/a/ k trvalému pobytu na
adrese……………………………………………………………………………………………………………………………
………………

Podpis zákonných zástupců……………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplní škola:
Zákonný zástupce předložil :
Rodný list dítěte :

ano

ne

Žádost registrována dne:.................................pověřená osoba:...........................................
POVINNÝ ROČNÍK PV

ANO

NE

ANO

NE

TRVALÝ POBYT
VĚK DÍTĚTE K 1.9.2021
ZZ SAMOŽIVITEL

BODOVÉ
HODNOCENÍ:
VĚK DÍTĚTE
TRVALÝ POBYT
SAMOŽIVITEL
CELKEM

Poznámky:
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Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání -Mateřská škola Hostivice,okres Praha- západ
Vloženo do spisu dne :

Číslo jednací:
Registrační číslo:

/Z /2021
/2021

Příloha č.2
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 přijímacího řízení do Mateřské školy v Hostivici 2021/22 máte
možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) na naši školu
vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.
Nahlédnutí do spisu je součástí správního řízení. Obsah spisu není ze strany školy v průběhu řízení doplňován .
Je tedy na uvážení každého z žadatelů zda tuto možnost využije či ne.
Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově Mateřské školy Hostivice, Litovická 107, Hostivice dne
19.5.2021 od 8,00-12,00 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Petra Bělohlávková, ředitelka školy
Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………..
V Hostivici dne:……………………………………………………………………….
Upozornění:
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
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Vloženo do spisu dne :

