Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace

nešestiletý – nenavštěvoval MŠ – školsky nezralý – budou žádat o odklad
Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok

2018/2019

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Rodné číslo:

Státní občanství:

Trvalý pobyt:
Bude navštěvovat ŠD:
Ráno /provoz 6.00 – 7.30 hod./

Ano

Ne

Odpoledne /provoz 11.30 – 16.00 hod.

Ano

Ne

V Halenkovicích dne:

Zapsal/a:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přidělení registračního čísla:
Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve
správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno


zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole – na vstupních
dveřích do školy a mateřské školy



a na webových stránkách školy: www.zshalenkovice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je
stanoven na den: 25. dubna 2018
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto
účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem
nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o vydání jeho stejnopisu.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Halenkovice 20. března 2018

Mgr. Vojtěch Tělupil, ředitel školy

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění § 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně
přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na
dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

