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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   

 příjmení a jméno zákonného zástupce:     

 

 trvalé bydliště:  

 

 kontaktní adresa: 

 

 mob., pevná linka: 

 

*e-mail: 

 

žádá o přijetí dítěte  

 
příjmení a jméno dítěte ________________________________________________________ 

 

datum narození ____________________bytem _____________________________________ 

 

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Sluníčko  

Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, PSČ 198 00 

 

na celodenní docházku pro školní rok 2018/2019 
s nástupem od září 2018 

 

 

 

V Praze, dne:                              _______________________________ 

                podpis zákonného zástupce  

 

Ke své žádosti přikládám: 

 Evidenční list dítěte 
 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Ověření údajů: 

 

Dne ……………………… byly zkontrolovány předložené dokumenty k zápisu k ověření totožnosti a bydliště 

dítěte. (RL dítěte, OP zákonného zástupce, pas, jiný doklad) 

 

Ověření provedla                                            ________________________________  

         za MŠ  
* nepovinný údaj 
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Registrace žádosti o přijetí dítěte do MŠ 
 

 

 Dne           .5.2018 byla registrována Vaše Žádost k přijetí dítěte do Mateřské školy Sluníčko. 

 

 

Vašemu dítěti jménem ……………………………………………..………………. 

 

                  

            bylo přiděleno toto registrační číslo:  

 

            
                                                                                             

Tento doklad pečlivě uschovejte k ověření výsledku zápisu dne 29.5.2018 
 

Potvrzení nástupu 

 

V případě, že přijaté dítě nenastoupí do MŠ k 1.9. z důvodu přijetí do jiné mateřské školy, má zákonný 

zástupce dítěte povinnost tuto skutečnost škole písemně oznámit. Potvrzení nástupu či odmítnutí 

docházky do MŠ Sluníčko zasílejte na email slunicko-ms@volny.cz či v listinné podobě do 4.6.2018. 

Uvolněná místa budou nabídnuta nepřijatým dětem. 

 

Výzva k nahlédnutí do spisu 

 

V souladu s §36, Z 500/2004 Sb., správní řád, je Vám dána možnost seznámit se s podklady správního 

řízení a eventuální doplnění spisu dne 9.5.2018 do 14,00 hod. / schůzku domluvte předem telefonicky /. 

 

Seznámení se směrnicí Stanovení podmínek pro podávání Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a a četl/a jsem směrnici ředitelky školy o Stanovení 

podmínek pro podávání Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
 

Žádost podávám také na MŠ: 

Preferuji přijetí na MŠ: 

 

 

___________________________    ____________________________ 

        Podpis a razítko MŠ      Podpis zák. zástupce 

 

Rozdělovník: 1x MŠ Sluníčko 

  1x zákonný zástupce 

     Registrační číslo 
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