Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace se sídlem Zelená 73/A, Ostrava – Mariánské Hory

Příloha č. 2 k č.j.:

Registrační číslo:

POUČENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“)

Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce ……………………………………………………………………
Adresa pro doručování písemností:…………………………………………………………………………
E-mailová adresa: ………………………………………… Telefon: ……………………………………
1. Ústní jednání je neveřejné (§ 49 odst. 2 SŘ)
2. Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví (§ 14 odst. 2 SŘ)
3. Účastník řízení má právo požadovat informace, kdo je v řízení oprávněnou úřední osobou a požadovat
prokázání totožnosti oprávněné úřední osoby (§ 15 odst. 4 SŘ).
4. Účastníci řízení mohou jednat v jazyce českém a slovenském (§ 16 odst. 1 SŘ).
5. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně
v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (§ 16 odst. 2 SŘ).
6. Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného
v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 SŘ).
7. Občan ČR příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území ČR, má právo
před správním orgánem činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. Pokud nemá správní
orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si občan tlumočníka zapsaného
v seznamu tlumočníku na náklady správního orgánu (§ 16 odst. 4 SŘ).
8. Osoby neslyšící mají právo na tlumočníka znakové řeči a ti, kteří neovládají znakovou řeč, mají právo
na prostředníka k dorozumění (§ 16 odst. 5 SŘ).
9. Účastníkem řízení v řízení o žádosti je žadatel a další dotčené osoby, na které se vztahuje rozhodnutí (§
27 odst. 1 písm. a) SŘ).
10. Účastníkem v řízení z moci úřední, dotčené osoby, jichž se týká rozhodnutí (§ 27 odst. 1 písm. b) SŘ)
11. Účastníky řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých
právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 SŘ).
12. Účastníky řízení jsou též osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. (§ 27 odst. 3 SŘ).
13. Účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, a to do doby, než se prokáže opak (§ 28
odst. 1 SŘ).
14. Úkony týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci řízení společně, pokud ze zvláštního zákona
nevyplývá něco jiného (§ 29 odst. 5 SŘ).
15. Bereme na vědomí, že jako zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání máme podle ustanovení § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu a vyjádřit se k jeho podkladům, a to po
předchozí telefonické domluvě s ředitelkou mateřské školy.
16. Dle správního SŘ bude zveřejněn seznam přijatých dětí po dobu nejméně 15 dní na www
stránkách mateřské školy a na vývěsní tabuli MŠ. Z důvodu ochrany osobních údajů budou
úspěšní uchazeči zveřejněni pod přiděleným registračním číslem. Neúspěšní uchazeči budou
obesláni písemně.
17. Prohlašujeme, že jsme byli jako účastníci řízení řádně poučeni podle zákona 500/2004 Sb., správního
řádu o našich právech a povinnostech.

V Ostravě, dne ……………………..

Podpis:….………………………………

Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace se sídlem Zelená 73/A, Ostrava – Mariánské Hory

Příloha č. 1 k č. j.:

Registrační číslo:

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení zákonných zástupců:
Matka:………………………………………………………………………………………………………….
Otec:…………………………………………………………………………..................................................
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné.
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s Kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s profilací mateřské školy, jejím režimem, provozní dobou a ŠVP.
Prohlašuji, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo
nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě
přišlo do styku.
Prohlašujeme, že jsme vzali na vědomí, že nezaplacení úplaty za př. vzdělávání v mateřské škole dle
§ 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání v platném znění a poplatků za stravování lze považovat za narušení provozu závažným
způsobem. V souladu s § 35 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, pak lze docházku dítěte do
mateřské školy ukončit, o čemž budete informováni 7 dnů předem.
Jsme si vědomi, že k docházce do MŠ jsou přijímány jen děti zcela hygienicky samostatné.
Prohlašuji, že bereme na vědomí, že dítěti bude poskytována nezbytně nutná dopomoc při
hygienických a sebeobslužných činnostech, kdy může docházet k fyzickému kontaktu pečující osoby
s dítětem.
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv
a právem chráněných zájmů dítěte v mateřské škole má tento zákonný zástupce:

Jméno a příjmení zákonného zástupce ……………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………
E-mailová adresa: ………………………………………… Telefon: ……………………………………

V Ostravě, dne ……………………..

Podpis:….………………………………

Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace se sídlem Zelená 73/A, Ostrava – Mariánské Hory

