
Spis ke správnímu řízení 

 

Oprávněná úřední osoba:  Bc. Veronika Kučerová, ředitelka mateřské školy, příspěvková organizace 

nebo pověřená úřední osoba: Alexandra Valinová, zástupkyně ředitelky MŠ 

 

V Radovesicích:                    č.j./                                    /2022 

 

vyplnit Účastník řízení: 

Příjmení, jméno (dítěte): 

Datum narození:  

Trvale bytem:  

vyplnit V zastoupení zákonného zástupce:  

Příjmení, jméno: 

Trvale bytem: 

 

I. Poučení o možnosti seznámit se s podklady správního řízení před vydáním rozhodnutí 

 

V souladu s ust. § 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 ještě před 

vydáním rozhodnutí ve věci Zápisu Vašeho syna (dcery) do MATEŘSKÉ ŠKOLY RADOVESICE, 

příspěvkové organizace, Radovesice 97, 410 02 Radovesice, seznámit se s podklady správního řízení a 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné pouze po telefonické domluvě 18. 5. od 

9:00 – 10:00.  

Upozornění:  

Účastník řízení nebo zákonný zástupce účastníka řízení je povinen odpovědět na otázky ohledně 

ověření identifikace.  

 

II. Seznámení se s kritérii k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

 

III. Přidělení registračního čísla 

 

Na základě žádosti o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, ředitelka MATEŘSKÉ ŠKOLY 

RADOVESICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Radovesice  97, 410 02 Radovesice, oznamuje 

tímto zákonnému zástupci přidělení registračního čísla dítěti (viz. výše uvedené údaje o dítěti).  

 

Registrační číslo je totožné s číslem jednacím:  

 

 

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu 

přijatých dětí na úřední desce a na nástěnce MŠ a internetových stránkách MŠ. Seznam bude 

zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.  Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejpozději na 

10. 6. 2022 v 10,00 hod.   

 



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 nepřijatí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě poštou.   

                                                                                            

Seznámen(a) a porozuměl(a) 

 

\ 

Zákonný zástupce zastupující účastníka řízení:  

 

 Váš podpis…………………………………………                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

……………………………………………………………………………………... 

Bc. Veronika Kučerová  ředitelka mateřské školy 

Mateřská škola Radovesice, příspěvková organizace 

Radovesice 97 

410 02 Radovesice      

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

pověřená úřední osoba Alexandra Valinová, zástupkyně ředitelky mateřské školy    

Mateřská škola Radovesice, příspěvková organizace 

Radovesice 97 

410 02 Radovesice                                                         

       


