Zpětvzetí žádosti (přihlášky) do Mateřské školy ……………………………..
Já , ……………………………………………………………….…………….……………………………….
(jméno, příjmení, datum narození a bydliště žadatele)
jméno dítěte:…………..………………………………………………………………………………………..
beru zpět svoji žádost o přijetí dítěte do MŠ …………………………………………..podanou dne 2.5.2018.
Současně zplnomocňuji tímto ředitele(ku) MŠ Na Dlouhém lánu k předání mého zpětvzetí do výše uvedené
Mateřské školy.
………………………………………
podpis žadatele
Na základě výše uvedeného zpětvzetí přihlášky do mateřské školy vydává ředitelka školy níže uvedené usnesení:

Usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí přihlášky do mateřské školy
dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu
Ředitelka Mateřské školy ………………………………………., ulice………………………….. Praha 6

rozhodla

takto:

podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní
řád“), se zastavuje řízení o žádosti pana/paní………………….………………….., nar. …………………..,
bytem …………..…………………………..., Praha 6 (dále jen: „žadatel“) o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání podle § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť žadatel ve
stanovené lhůtě odevzdal zpětvzetí žádosti do Mateřské školy………………………………………………..
Odůvodnění:
Dne …….2018 bylo v souladu s ustanovením § 45 odst.4, zákona 500/2004 Sb./ Správní řád/ doručeno Mateřské
škole ………………………………..zpětvzetí žádosti výše uvedeného žadatele na zrušení žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Účastníkem řízení je………………………………..(jméno dítěte) v zastoupení
žadatele. Doručením zpětvzetí bylo zahájeno řízení o zrušení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v MŠ …………………………………………………….ve školním roce 2018/2019.
Na základě zpětvzetí žádosti, které bude doručeno do MŠ ……………………………………prostřednictvím
ředitelky MŠ Na Dlouhém lánu bylo žadateli na místě oznámeno znění usnesení správního orgánu podle § 66
odst. 1 písm. a) správního řádu o zastavení řízení o přijetí dítěte do mateřské školy
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Odboru SML MHMP,
Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00.
Odvolání se podává prostřednictvím výše uvedené mateřské školy.
……………………………………….
razítko a podpis ředitelky školy
Žadatel svým podpisem potvrzuje převzetí tohoto usnesení a současně prohlašuje, že se vzdává práva na
odvolání proti tomuto usnesení.
Toto usnesení nabývá účinnosti podpisem žadatele o Zpětvzetí přihlášky.
V Praze dne: ………………………

……………………………………..
podpis žadatele

