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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
v mateřské škole Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o.  

(Česko-anglický program) od školního roku 2020/2021 
 

Jméno a příjmení dítěte:  Datum 
narození:  

 

Trvalé bydliště (dle přihlášení na MÚ města Jesenice, okr. Praha-západ, musí souhlasit s podklady z matriky) 

Ulice: 
 
Město:  

 č.p. 
 
PSČ: 

 
 

 

ÚDAJE O DÍTĚTI * (např. zvláštnosti a důležité informace; sourozenec v této škole apod.):  
 
 
 
*Údaje označené hvězdičkou nejsou povinné a slouží k usnadnění průběhu správního řízení. Budou použity pouze za účelem rychlejší komunikace v průběhu přijímacího řízení a uvádíte je dobrovolně. 

 

LÉKAŘSKÝ POSUDEK 
Dítě může být přijato do mateřské školy  
 
 1. je zdravé, řádně očkováno */ 
 
 2.  vyžaduje speciální péči v oblasti **/ 

 zdravotní 

 tělesné  

 smyslové 

 jiné (jaké) 

jiná závažná sdělení o dítěti: 

 
 
Alergie, zábrana očkování: 
 
 
Možnost účasti na akcích školy: cvičení v tělocvičně, plavání, lyžování, saunování, škola v přírodě: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
*/případně proč není (alergie apod.) **/vhodné zaškrtněte, doplňte 

 
 
 
 
 
 
 

 ................................................................................ ................................................................................ 

 datum podpis a razítko lékaře 

U dítěte se zdravotním postižením žadatel o přijetí do MŠ předloží ještě vyjádření školského poradenského zařízení. 
 

Žádost doručena do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. dne:  
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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
v mateřské škole Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o.  

(Česko-anglický program) od školního roku 2020/2021 
 
 
ŽADATEL – zákonný zástupce dítěte 

Jméno a příjmení (titul):  datum narození: 

(pro účely správního řízení) 

Trvalé bydliště:  
 

PSČ:  

Adresa pro doručování písemností (vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišná od trvalého bydliště dítěte): 
 
 
Uvedením této adresy souhlasím s jejím využitím pro zasílání korespondence ve správním řízení. 

Telefon mobil*: Telefon domů*: E-mail*: 

Soukromá datová schránka (musí být registrována na Vás, fyzickou osobu) :  

Zvažuji možnost, že by dítě nastoupilo v jiné škole*: ano - ne 
 

 

 
ŽADATEL – zákonný zástupce dítěte* 

Jméno a příjmení (titul):  datum narození: 

(pro účely správního řízení) 

Trvalé bydliště:  
 

PSČ:  

Adresa pro doručování písemností (vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišná od trvalého bydliště dítěte): 
 
 
Uvedením této adresy souhlasím s jejím využitím pro zasílání korespondence ve správním řízení. 

Telefon mobil*: Telefon domů*: E-mail*: 

Soukromá datová schránka (musí být registrována na Vás, fyzickou osobu) : 

Zvažuji možnost, že by dítě nastoupilo v jiné škole*: ano - ne 
 

 

 

 

 

Zákonní zástupci po vzájemné dohodě zvolili: PREFEROVANÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PRO KOMUNIKACI 

zákonný zástupce (jméno a příjmení): 

datum narození tohoto zákonného zástupce:                                                             (pro účely správního řízení) 

* Údaje označené hvězdičkou nejsou povinné a slouží k usnadnění průběhu správního řízení. Budou použity pouze za účelem rychlejší komunikace v průběhu přijímacího řízení a uvádíte je dobrovolně. 

 
Poučení žadatele – zákonného zástupce 
Jako účastník řízení máte:  
 

 právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu). 

 právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). 

 právo na informace o řízení (§ 36 odst. 3 správního řádu), právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a právo na to, aby Vám správní orgán 
pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu). 

 povinnost poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatření podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 
a další procesní práva a povinnosti vyplývající ze správního řádu.  
 

Veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem/jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme 
způsobit dodatečnou změnu v rozhodnutí o přijetí s ohledem na stanovená kritéria. 
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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
v mateřské škole Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o.  

(Česko-anglický program) od školního roku 2020/2021 
 
 
Souhlasím s uveřejněním seznamu přijatých dětí do Sunny Canadian International School – Mateřská škola s.r.o. v rozsahu registrační číslo  
– na www.sunnycanadian.cz a vývěskách Sunny Canadian International School – Mateřská škola s.r.o.   
 
V případě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče konkrétní osoby je příslušný zákonný zástupce povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 
vedení školy při přijímání dítěte do školy. Kopie soudního rozhodnutí musí být doložena při podpisu Smlouvy o účasti dítěte na docházce v MŠ Česko-
anglický program, která se následně stane přílohou dané smlouvy. Rodič u podpisu smluv taktéž předkládá originál soudního rozhodnutí. 
 
Neomluvená absence dítěte nesmí přesáhnout 2 týdny. U dětí, které se vzdělávají povinně, budeme postupovat při omlouvání nepřítomnosti  
dle Školního řádu, Česko – anglický program, Sunny Canadian International School – Mateřská škola s.r.o. 
 
Pokud se zákonní zástupci rozhodnou, že dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání individuálně dle §34b zák. 178/2016Sb., sdělí tuto skutečnost 
spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před započetím školního roku (nejpozději tedy 31. 5. 2020). 
 
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 
2020/2021 – Česko-anglický program“. Ta jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby musí být doloženy 
lékařem a školským poradenským zařízením během přijímacího řízení. 
 
Ředitel Sunny Canadian International School – Mateřská škola s.r.o. dává možnost účastníkům přijímacího řízení „Přijetí dítěte do k předškolnímu 
vzdělávání“ nahlédnout před vydáním rozhodnutí dne 19. května 2020 do spisu dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád  
od 10.00 do 14.00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele pro MŠ Sunny Canadian International School – Mateřská škola s.r.o., Straková 522, 252 42 
Jesenice Osnice. 
 
Při práci s osobními údaji postupujeme podle pečlivě nastavených zásad, které byly vytvořeny v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.  
 
 
 

 

V___________________ dne _______________  __________________________ 

podpis žadatele – zákonného zástupce 

 
 
 
                                                                                                      __________________________ 

podpis žadatele – zákonného zástupce 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Žádost doručena do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. dne: 
  


