Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace
Albrechtická 598/2, Praha 9 – Kbely, 197 00

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу
Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину
Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину:……………………………………………
Datum narození dítěte/ Дата народження дитини:……………………………………………..
Trvalý pobyt/u cizince pobyt: Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:
…………………………………………………………………………………………………….
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює
(Název školy/ Назва школи): Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace,
Albrechtická 598/2, Praha 9 – Kbely (dále jen „mateřská škola“), IČO: 71294368, od školního
roku 2022/2023/навчального року 2022/2023 k celodenní docházce do mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини:
Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище: ………………………………………………………….
Trvalý pobyt/u cizince pobyt: Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:
……………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu / Адреса для надсилання
пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання:
…………………………………………………………………………………………………….
Telefon (nepovinný údaj)/телефон (необов’язкові дані): ………………………………………
E-mail (nepovinný údaj)/E-mail (необов’язкові дані): ………………………………………….
Mateřská škola vydala „Směrnici o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
v rámci dalšího zápisu“ (kde jsou uvedena i platná kritéria a postup přijímacího řízení), se kterou jsem se
seznámil(a) a porozuměl (a) jejímu obsahu.

Poučení
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení
ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl (a) poučen (a) o tom, že:
a) ve věci vzdělávání v Mateřské škole Albrechtické, příspěvkové organizaci, bude ukončeno
shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí stanoveno na čtvrtek 9. 6. 2022 v 10:00 hod.
b) dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve čtvrtek 9. 6. 2022
od 11.00 do 12.00, v Mateřské škole Albrechtické, příspěvkové organizaci. Termín Vaší případné
návštěvy si prosím rezervujte na telefonním čísle: + 420 735 894 477. Po uplynutí tohoto termínu bude
ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno,
c) dle § 36 odst. 5 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba,
d) dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to
i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73 správního řádu).

V Praze dne/дата …………………………...
(uveďte datum podání žádosti, tj. 8. 6. 2022)

……………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte
підпис законного представника дитини

POTRZENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE/ Підтвердження педіатра про те
Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.) / Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні
щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через
наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін
до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)

*

*

nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se
začne vzdělávat)/не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного
навчального року, коли вона починає навчання):
VYPLŇUJE DĚTSKÝ LÉKAŘ:
Dítě je řádně očkováno:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

V……………………dne……………………..

………….…………………………
razítko a podpis lékaře

