
Základní škola a Mateřská škola Nový Knín
se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

________________________________________________________________________________

Přidělení registračního čísla

Jméno a příjmení dítěte: ______________________________________________________
datum narození: _____________________trvalé bydliště: ___________________________
Jméno a příjmení zákon. zástupce dítěte: _________________________________________
datum narození: _____________________trvalé bydliště:____________________________
Vážení rodiče,podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí 
rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č.561/2004Sb. 
rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu 
přijatých dětí na vývěsce MŠ Nový Knín a webových stránkách školy www.zsmsnovyknin.cz. 
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 
den:                                                            
                                                                    _________ ¹ )

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto 
účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:     
                                                           __________________ ¹)

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem 
nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o 
nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě do vlastních rukou. 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 k předškolnímu vzdělávání do mateřské 
školy, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola Nový Knín, seznámit a vyjádřit k 
podkladům rozhodnutí, a to v budově ZŠ a MŠ Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, Nový Knín, 
dne______________¹) od _________¹)hod. do _________¹) hod. v kanceláři ředitele ZŠ a MŠ 
Nový Knín. (domlouvejte předem na tel. čísle 724116046 v čase od 8.00 do 12.00). Upozornění 
Zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

 

V Novém Kníně _____________________¹) 
¹) vyplní ZŠ, MŠ

___________________________________________                          ________________________
podpis zákon. zástupce zastupujícího účastníka řízení                                Mgr. Miloš Krátký
                                                                                                                ředitel ZŠ a MŠ Nový Knín 

http://www.zsmsnovyknin.cz/

