MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518
ČERNOŠICE , 252 28, OKRES PRAHA – ZÁPAD
Tel., fax. 251 642 185
IČO 75 00 81 73
E–mail:mokropeskaskolka@seznam.cz

SŘ

/2019

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO SPISU
Na základě žádosti, o přijetí Vaší dcery/syna k předškolnímu vzdělávání, máte v souladu
s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako
zákonný zástupce zastupující své dítě, právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude
rozhodnuto, před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte k předškolnímu
vzdělávání.
Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit v úterý 21.5.2019 od 8.00 do 10.00
hodin v kanceláři ředitelky školy.
V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.
Upozornění:
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
(ředitele školy) průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

……………………………………………………………………………………..
jméno a příjmení dítěte/vypište hůlkovým písmem

………………………………………………………………
jméno, příjmení žadatele, zákonného zástupce dítěte
vypište hůlkovým písmem

………………………
podpis

Převzal dne: ………………………………….

………………………………………………………….
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice, Topolská 518
www.mokropeskaskolka.cz
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SŘ

/2020

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO SPISU
Na základě žádosti, o přijetí Vaší dcery/syna k předškolnímu vzdělávání, máte v souladu
s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako
zákonný zástupce zastupující své dítě, právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude
rozhodnuto, před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte k předškolnímu
vzdělávání.
Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit v úterý 21.5.2020 od 8.00 do 10.00
hodin v kanceláři ředitelky školy.
V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.
Upozornění:
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
(ředitele školy) průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

……………………………………………………………………………………..
jméno a příjmení dítěte/vypište hůlkovým písmem

………………………………………………………………
jméno, příjmení žadatele, zákonného zástupce dítěte
vypište hůlkovým písmem

………………………
podpis

Převzal dne: ………………………………….

………………………………………………………….
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice, Topolská 518
www.mokropeskaskolka.cz

