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Tento seznam je vywěšen dne 28. 04. 2022 na veřejně piísfupném místě v budově ŠkolY. Dále je také

zveřejněn tlne 28. 04. 2022 nawebových stránkách školy www.zs-a-ms-vesely-zdar.cz. Po uplynutí 15 dnŮ

bude seznam přijatých dětí odstraněn. o přijetí rnýše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona Ó.

50012004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve Škole.

Přijaťým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doruČovrlno, mŮŽete ale Ústně do protokolu,

či písemně požádat o jeho lydání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutÍ, kteqými se vyholuje

žádostem o přijelike vzdé|ávání, za oznámelá.

proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznrimení. Odvolání se podává PÍsemně,

u ředitele školy, jejíž správní čirrrrost lykonává Zakladni škola a mateřská Škola Veselý Žďár, nebo

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

elektronickou znaěkou, nebo prostřednictvím datové schrtínky IDS zjyvs23,

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

jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesPrávnost

qýroku nebo iizeni, jež mu předcházelo.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zŮstal sprárT Úmu orgánu a

aby každý úěastník dostal jeden stejnopis. NepodáJi účastník potřebný poČet stejnopisŮ, lyhotoví je

správní orgán na naklady účastníka. o odvolání rozhoduje IGajský uřad kraje vysoěina.
.. /- /^

,// // //
///./L"

//ř/
MĚr.Áaáil Kučera

Ř.ái.t st oty

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

il.l hzozztzsvz

Z,éklaÁni škola a mateřská škola Veselý Žtar iato příslušný sprár,rú orgán roáodla v souladu s ust. § 36 a

ust. § 165 odst.2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst,2 zákonaé.56l/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, lryšším odborném a jirrém vzdélávžní (školský zékon) v řizeni o žádosti přijetí k základnímu

vzdélávéniod následujícího školního roku takto: Na základě posouzení a lyhodnocení ŽÍÁostí o Přijetí ke

školnímu vzděláváníbylo roáodnuto o přijetí k ziákladnímu vzdélávéní v Zikladni Škole a mateřské Škole

Veselý Žďííí škole 4 uchazeči s tímto registračním číslem:


