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V Milovicích 2.5. 2021

Zákonný zástupce:/ jméno a příjmení hůlkovým písmem/……………………………………
Dítě: / jméno a příjmení/ hůlkovým
písmem:…………………………………………………………………………………

Výzva
Dle §36, odst.3) správního řádu Vás tímto vyzývám, abyste se v termínu 20.5. 2021
v časech mezi 10 – 12.00 hodinou dostavil(a) k nahlédnutí do spisu či možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí pro předškolní
vzdělávání pro školní rok 2021/2022 před vydáním rozhodnutí.
Tohoto práva se máte možnost vzdát a není tudíž Vaší povinností se k nahlédnutí
do spisového dokumentu dostavit.
Podpis zákonného zástupce dítěte:…………………………………
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Přidělení registračního čísla
Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí či
nepřijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení nejdéle do 30 dnů ode dne
podání žádosti.
Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno tímto
způsobem:
• zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na
hlavních dveřích Mateřské školy Sluníčko, p.o., Milovice-Mladá
• na webových stránkách školy: www.ms-slunicko.com v oddíle Informace
pro rodiče- Zápis
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín začátku
zveřejnění je stanoven nejpozději na den:
31. květen 2019 (může být i dříve)
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními
čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:
Toto číslo si pečlivě uschovejte.

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 Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale
požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě poštou.
Poznámka: V pátek 31. května 2019 od 9:00 do 12:00 a od 13:000 do 16:00 hodin
budeme v ředitelně školy vydávat osobně písemná rozhodnutí ředitelky školy o přijetí
dítěte pro šk. rok 2019/2020 Děkujeme Vám za vyzvednutí tohoto rozhodnutí.
Podpis zákonného zástupce:

Bc. Soňa Růžičková
ředitelka školy
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