Lesní mateřská škola Šárynka, z.ú., V Podbabě 2602/29b, 160 00 Praha 6, IČ: 07316364, Tel.: 739 403 049

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Registrační č.:
Číslo jednací:
Sp. zn.:

Tímto Vás žádáme o přijetí dítěte

………………………………....

……………………………………………
jméno a příjmení dítěte

datum narození

…………………………………………………………………………………
bydliště dítěte

do Lesní mateřské školy Šárynka, z.ú., V Podbabě 2602/29b, 160 00 Praha 6, k předškolnímu
vzdělávání od školního roku 2021/2022 s nástupem od 1.9.2021.
● Mám zájem o celodenní docházku:

a) 2 denní

(vyberte vyhovující variantu)

b) 3 denní

c) 5 denní

● Mám zájem o individuální vzdělávání

Údaje o zákonném zástupci:
Jméno a příjmení:

Telefon:

Trvalé bydliště:

E-mail:
(nepovinný údaj)

Kontaktní adresa:
V Praze, dne:

………………………………………
podpis zákonného zástupce
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ověření údajů:

Dne …………………………… byly zkontrolovány předložené dokumenty k zápisu k ověření totožnosti
a bydliště dítěte. (RL dítěte, OP zákonného zástupce, pas, jiný doklad)
Ověření provedl/a

________________________________
jméno pracovníka

Vyjádření lékaře
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Lesní mateřská škola Šárynka, z.ú., V Podbabě 2602/29b, 160 00 Praha 6, IČ: 07316364, Tel.: 739 403 049
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblastech
a)zdravotní
b) tělesné
c)smyslové
d) jiné

a)

b)

c)

d)

Jiná závažná sdělení o dítěti
Alergie

3. Dítě je řádně očkováno

4. Možnost účasti na akcích školy - plavání, saunování, škola v přírodě
V …………………… dne …………………………

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

Registrace žádosti o přijetí dítěte do LMŠ Šárynka
Dne …………………… byla registrována Vaše žádost k přijetí dítěte do Lesní mateřské školy Šárynka.
Vašemu dítěti jménem ………………………………………… bylo přiděleno registrační číslo ……………

Tento doklad pečlivě uschovejte k ověření výsledku zápisu. Výsledky budou zveřejněny na webu školky
nejpozději dne 28.5.2021.
Potvrzení nástupu

V případě, že přijaté dítě nenastoupí do MŠ k 1. 9. 2021 z důvodu přijetí do jiné mateřské školy, má zákonný
zástupce dítěte povinnost tuto skutečnost škole písemně oznámit. Potvrzení nástupu či odmítnutí docházky
do LMŠ Šárynka zasílejte na e-mail: lms@ekodomov.cz či v listinné podobě do 4.6.2021. Uvolněná místa budou
nabídnuta dalším zájemcům.
Výzva k nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je vám dána možnost seznámit se s podklady správního
řízení a případně spis doplnit dne 20.5.2021 od 16:00 do 17:30 hod. (schůzku domluvte předem telefonicky s
ředitelkou školy).

_________________________________

______________________________

Podpis a razítko LMŠ Šárynka

Podpis zákonného zástupce
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