
Ztlkladní škola a mateřská škola, Pľaha 3, Chelčického 43126ţ4

Č. j.' 197l22lMŠcH Y Ptaze dne: 20. 6.2022

o7",NÁME NÍ zĺxoNľqÝ M ZÁST U Pctitvĺ ľĚľÍ
RoZHODNUTÍ o zAŘAzENÍ nÍľĚľn

K PŘEDŠxoĺ_,ľÍnĺu YzDËLÁvÁľÍ PRo Šroĺ-,ľÍ nor 2a22ĺ2023

vÝsrpDEK MIMoŘÁDNÉHo zÁpIsu PRo UKRAJINSKÉ UPRCHrÍry

Příspěvková organizace Zéĺkladní škola a mateřská škola, Pľaha 3, Chelčického 4312614,
ľozhodla pľostřednictvím ředitele, podle ustanovení l 165, odst. 2,písm. b) ve spojení
s Ş 34 zélkonač,.56112004 Sb., o předškolním, zâkladním, středním, vyšším odboľném
a jiném vzděIźxźní (školsĘý zéú<on),ve zněnípozdějších předpisů, a dále podle zäkana
č).5a0/2004 Sb., spľávní řád, ve znění,pozdějších předpisů, takto:

Dětĺ níže uvedené pod ľegistľačními čísly byly od ĺ".9.2022 přiiatv
k předškolnímu vzdéláşální do mateřské školy na odloučené pľacoviště MŠ ž,erotínova.

2466670082 s380679684

ooÜvoptĺĚNÍ
Zákonrý zástupce dítěte v daném teľmínu podal žádost o přţetí dítěte do mateřské školy,
doložil požadované údaje' dítě je zđrâvo, věkem odpovídá zaţazení do MŠ a sptňuje
stanovená kľitéľia pľo přţetí.

poučBNÍ
Pľoti tomuto ľozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznźlmeni.
odvolání se podává pľostřednictvím ředitele ztń<ladní školy a mateřské školy, jejíž ěinnost
vykonává Zâkladni škola a mateřská škola, Pľaha 3, Chelčického 43126Ţ4 a ľozhođuje o něm
Magistľat hlavního města Pľahy.

ředitel školy

INFoRMACE K ROZHODNUTÍ o PzuJETÍ

Podle $ 183' ođst. 2, zâkanač,.56112004 Sb., školského zěů<ona, v platném znëni, se ľozhodnutí, kteým se
vyhovuje Žádosti o přţetí, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registľačními čísly,
vyvěšením na veřejně přístupném místě školy a na místech umoŽňujících vzdtúený přístup
(www.zschelcickeho.cz) dne 2t. 6. 2022. Registľační číslo bylo dítěti přiděleno u zápisu, předáno
zákonnému zástupci osobně, nebo zasláno elektľonicky datovou schľánkou, nebo na e-mailovou adľesu
uvedenou v Žádosti o přijetí.

ZVEŘEJNĚNÍu SEZNAMU SE PovAŽUJÍ RoZHoDNUTÍ ZA DoRUČpNÁ.
Jednotlivá písemná ľozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy budou zźlkonĺým zástupcům předána

osobně nebo zaslána elektľonicky do datové schĺánky.

Zákonným zástupcům dětí, kteľé NEBYLY přijaty k docházce do naší MŠ, bude zasláno
nebo osobně předáno do vlastních rukou písemné ROZHODNUTĺ o NEPŘIJETÍ.


