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Přijetí k předškolnímu vzdělávání – rozhodnutí 

sdělení zákonným zástupcům v souladu s § 183, odst. 2 - Školský zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění 

 

Základní škola a Mateřská škola ve Spálově, kterou zastupuje PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel 

školy, podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.   

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl 

takto: 

Žádost s registračním číslem 23/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Žádost s registračním číslem 26/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Žádost s registračním číslem 27/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Žádost s registračním číslem 28/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Žádost s registračním číslem 29/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Žádost s registračním číslem 30/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Žádost s registračním číslem 31/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Žádost s registračním číslem 32/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Žádost s registračním číslem 34/2020 - PV byla vyřízena kladně a dítě bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

U žádosti s registračním číslem 24/2020 - PV bylo přerušeno správní řízení a zákonným 

zástupcům uloženo, aby dodali znovu dokument související s potvrzením o očkování dítěte. 

U žádosti s registračním číslem 25/2020 - PV bylo přerušeno správní řízení a zákonným 

zástupcům uloženo, aby dodali znovu dokument související s potvrzením o očkování dítěte.   

O rozdělení dětí do tříd Vás budou informovat třídní učitelky v průběhu měsíce června 

2020.  

 

Odůvodnění: 

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí s výše uvedenými 

registračními čísly, které podali zákonní zástupci dětí. Po zvážení skutečností zjištěných při 

přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti a 

kapacitních možnostech mateřské školy ředitel školy rozhodl o přijetí uvedených dětí s výše 

uvedenými registračními čísly žádostí k předškolnímu vzdělávání.  

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola ve 

Spálově a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

   

PaedDr. Zdeněk Kotas 

ředitel školy        Ve Spálově, dne 29. 5. 2020 

 

 

Rozhodnutí zveřejněno dne: 31. 5. 2020                   Podpis:…………………………………….
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