
Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace 

 
Jméno dítěte: 

Datum narození: 

   

                                    PŘIDĚLENÍ  REGISTRAČNÍHO ČÍSLA 
 

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka 

školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových 

stránkách školy a na dveřích MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. 

 

Termín uveřejnění je stanoven na den:    

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti 

přiděluji registrační číslo: 

 

                                                                  -------------------------- 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67, odst.2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 

písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné 

podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno do vlastních rukou 

v MŠ nebo zasláno v písemné podobě. 

 

                     OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI NAHLÉDNOUT DO SPISU 

 
V souladu § 36, odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů Vás upozorňuji, že 

jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ve věci přijímacího řízení Vašeho 

syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky školy v dohodnutém 

termínu. 

Zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

 

                  POVOLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ A EVIDENCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Dávám svůj souhlas, aby Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766 v rámci přijímacího řízení 

zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona 

 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedené povinné 

dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, dále pro vedení nezbytné 

zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. 

 

    PROHLÁŠENÍ O VZÁJEMNÉ SHODĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI                                                                                 

                      ZASTUPOVÁNÍ DÍTĚTE VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ              

 
Prohlašuji, že při zastupování výše uvedeného dítěte bude ve správním řízení s Mateřskou školou 

Železný Brod, Na Vápence 766 jednat:        
 
Jméno zákonného zástupce:………………………………………………….. 

  

Bydliště:……………………………………………………………………… 

 

Podpisy obou zákonných zástupců:……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

V Železném Brodě    dne………………..                                                  Jitka Jírová, ředitelka MŠ                                                                                                      


