
Seznam uchazečů přijafých k předškolnírnu vzdělávání

čl. tzstzozztzsvz

ZéklaÁní škola a mateřská škola Veselý Žďls iauo příslušný správní orgán roáodla v souladu s ust. § 36 a

ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust, § 183 odst.2 zéťr.ola č,56112004 Sb., o předŠkolním, zíkladním,

sťedním, vyšším odborném a jiném vzdélávžni (školský zákon) v íizeni o žádosti přijetí k základnímu

vzdélávlní od následujícího školního roku takto: Na základě posouzení a vyhodnocení Žádostí o přijetí k

předškolnímu vzďétávánlbylo roáodnuto o přijetí k předškolnímu vzdéIávéní v ZikJalní Škole a mateřské

škole Veselý Žďar 6-ti uchazečů s tímto registračním ěíslem:

Registraění číslo

220l2

22007

22008

22004

22006

22002

Roáodnuto

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

Tento semam je vyvěšen dne 8. 6. 2022 naveíejné přístupném místě v budově Školy. Dále je také zveřejněn

dne 8. 6. 2022 nawebových stráLrrkách školy wwwzs-a-ms-vesely-zdar.cz. Po uplynutí 15 dnŮ bude seznam

přijatých dětí odstraněn. o přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst, 2 zékona Č,500/2004 Sb.,

správního řádu vyhotoveno písemné Roáodnutí, které je součásť spisu dítěte ve Škole. Přijatým dětem

(rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doruěováno, mŮžete ale Ústně do protokolu, Či PÍsemně

požádat o jeho vydání. Zveřejněním soznamu se považují roáodnutí, kter'ými se vyhovuje Žádostem o

přij etí ke vzděláv án1, za oznárnertá.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolrání do 15 dnů ode dne jeho oznámenÍ. odvolaní se podává písemně,

u ředitele školy, jejíž správní činnost vykonává Zžkladní škola a mateřská Škola Veselý Žďár, nebo

elekhonicky na email: zs.veselyzdat@centrum.cz se zaruěeným elektronicklfon podpisem nebo

elekíronickou znaěkou, nebo prostřednictvím datové schránky IDS zjyvs23,

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

jakém rozsahu je rrýrok napadán a v čem je spaťován rozpor s prárT rími předpisy nebo nesprávnost

v,.ýioku nebo řlzertt, jež mu předcházelo.

Odvolrirrí se podává s pofiebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý úěastník dostal jeden stejnopis, NepodáJi úěastrúk potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady úěastníka, o odvolrfurí roáoduje krajský uřad kaje vysočina,
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