
Seznarn uchazečů přijafých k základnímu vzděláváni

č1.1§ tzozttzsvz

základní škola a mateřská škola veselý Žt* iat o příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust, § 36 a

ust. § 165 odst.2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zékona č.56112004 Sb., o předškolnim, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon) v íízení o žádosti přijetí k zakladnímu

vzdéláviniod následujíciho školního roku takto: Na základě posouzení a vyhodnocení Žádostí o přijetí ke

školnímu vzdélávánibylo rozhodnuto o přijetí k základnimu vzdélávéni v základní škole a mateřské škole

Yeselý Žďar škole 6 uchazečů s tímto registračním číslem:

Registraění ěíslo Rozhodnuto

2021001 přijat

2021002 přijat

202t003 přijat

2021004 přijat

202t005 přijat

2021006 přijat

Tento seznam ie vyvěšen dne 23. 04. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy, Dále je také

zveřejněn dne 23, 04.2021 nawebových strankách školy www.zs_a_ms_vesely_zdar.cz. Po uplyrrutí 15 dnů

bude semam přijatých dětí odstraněn. o přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zékona ě,

500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole,

Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu,

či písemně požádat o jeho vydani. zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterymi se ryhovuj e

žádostem o přijetí ke vzdělávaní, za oznámená.

proti tomuto rozhodnutí 1ze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolaní se Podává PÍsemně,

u ředitele školy, jejíž správní činnost r.ykonává základní škola a mateřská škola veselý Žďár, nebo

elektronicky na email: zs.veselyzdar@centrum.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo

elektronickou značkou, nebo prostřednictvim datové schránky IDS zjyvs23 ,

odvolaní musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsa}rovat Údaje o tom, v

j akém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost

výroku nebo íizeru, jež mu předchrázelo.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

spráwí orgán na náklady účastníka. o odvolaní rozhoduje krajský úřad kraje vysočina.

!Á{LlONis{ijLA
A n ATEň§{Á šxOLA vEsEtÝ ŽĎÁR

Vi SELÝ žĎÁB 
-i44

580 01 l,,^VL íčl(ůV BROD
TEL.|569 489 42| lčo:7501606l

Kuč

Ře tel školy


