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Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ka
školy ve správním řízení. V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu
přijatých dětí na přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webu školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: nejpozději 9. 6.
2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které
jste obdrželi prostřednictvím sms zprávy anebo při osobním podání žádosti.
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve
škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o
jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně do
vlastních rukou nebo bude doručeno písemně v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás
upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně od 24. 5. 2021 do 4.
6. 2021.
Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti.

V Bruntále dne 17. 5. 2021
Petra Šofranková
ředitelka školy
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