
Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace 

                           Přílohy k žádosti o přijetí 
        ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022- 2023 

vyplněné a podepsané PŘÍLOHY, PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ PŘI 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI DO MŠ ( způsobem jakým jste si zvolili) PŘI ZÁPISE 

VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ ODEVZDEJTE  
 
Registrační číslo Vám bude předáno při předání žádosti o přijetí v MŠ, po jeho dostání, 
si ho uložte a níže vepište – pod tímto číslem najdete Oznámení rozhodnutí o přijetí ke 
vzdělávání 2022-2023 na webu MŠ 

Přidělení registračního čísla 
 
Číslo jednací: vyplní MŠ:………………………… 
Účastník řízení( dítě): …………………………, adresa trvalého 
pobytu:…………………………………………………………………… 
 
Zákonný zástupce účastníka řízení: …….…………………….., adresa trvalého  
pobytu:………………………………………………………………………. 
 
Vážení rodiče, 
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne 
ředitel/ka školy ve správním řízení. V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, 
ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu do 
budovy školy a na webu školy. 
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 
zveřejnění je stanoven na den: 

27. 5. 2022 
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními 
čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo: 
 

Vepíše MŠ NA MÍSTĚ______________/23____ 
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho 
dítěte ve škole.  
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě bude 
doručeno písemně v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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 ještě 
před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné 13. 5. 
2022 OD 8.00 - DO 10.00  
 
Hodkovice nad Mohelkou dne:……………………. 

 
………………..Mgr. Irena Ryplová                             …………………………………. 
ředitel/ka mateřské školy                                                                              jméno a podpis zákonného zástupce 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace 

 
Přidělení registračního čísla 

 

Pořadové 
číslo 

JMÉNO 
DÍTĚTE 

JMÉNO 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 

PODPIS 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 
DÍTĚTE, datum 

 
/23 

   

 

Doplňující INFORMACE 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. 
 
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních 
rukou zákonného zástupce. 
 
Od 16. 5. 2022 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na 
základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem. 

Zápis do mateřské školy probíhá s podporou zápisového portálu SPRÁVA PRO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY www.elektronickypredzapis.cz, KDE BUDE PROBÍHAT – Elektronický předzápis. 

Seznámil jsem se s doplňujícími informacemi: 

JMÉNO 
DÍTĚTE 

JMÉNO 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 

PODPIS 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 
DÍTĚTE, datum 

 
 

  

 
 
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2022- 2023 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní 
zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 
13. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost 
o přijetí. Prosíme o telefonické objednání času. TELEFONICKY TEL. 720 
041 319 DOPŘEDU. 

Prosíme, vyplňte: 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace 

Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu 
Číslo jednací: _vyplní MŠ___________________________________ 
 
Účastník řízení: jméno s příjmení dítěte:_________________________________ 
 
Zákonný zástupce účastníka řízení: adresa trvalého pobytu:  
 
_______________________________________________ 
 
 
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 ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho 
syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 
Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné 13. 5. 2022 od 8:00 do 
10:00 hodin ____________. 
 
 
Upozornění 
Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
 
Hodkovice nad Mohelkou dne:……………………. 
 
jméno a podpis zákonného zástupce:…………………………. 

 
 

Mgr. Irena Ryplová 

ředitel/ka školy:……………………………………………. 
 

 
 

Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu 
 

JMÉNO 
DÍTĚTE 

JMÉNO 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 

PODPIS 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 
DÍTĚTE, datum 

 
 
 

  

 
 
 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace 

 
 
Byl (a) jsem seznámen (a) se směrnicí pro přijímání dětí do 
mateřské školy 2022 - 2023 – přílohou jsou Kritéria – je na webu 
mš:  https://ms-hodkovice.cz/pro-rodice/zapis-do-ms/ 

JMÉNO 
DÍTĚTE 

JMÉNO 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 

PODPIS 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 
DÍTĚTE, datum 

 
 
 

  

 
 
 
INFO K ŽÁDOSTI PRO MATRIKU MŠ 

JMÉNO 
DÍTĚTE 

DATUM 
NAROZ

ENÍ 
DÍTĚTE 

JMÉNO 
ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE 

PODPIS 
ZÁKONNÉ

HO 
ZÁSTUPC
E DÍTĚTE 

TEL. 
ČÍSLO 

 

E- mail 

 
 
 

     

 


