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č. j. 214/2018 - z

Seznam registračních čísel žádostí, jimž bylo vyhověno ve věci přijetí do
1. ročníku v Základní škole v Hradištko, okres Praha-západ, od 1. září 2018:
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Zákonní zástupci si v případě zájmu mohou po předchozí domluvě vyzvednout
stejnopis rozhodnutí o přijetí u ředitele školy. Rozhodnutí je součástí spisu o přijetí.
Tímto se rozhodnutí o přijetí pokládá za doručené, viz § 183, zák. č. 561/2004 Sb.,
školský zákon v platném znění. Právní moci nabývá 15 dnů po vyvěšení.
Proti rozhodnutí se mohou zákonní zástupci odvolat. Odvolání se podává u ředitele
školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.
Celkem je v současné době ke školní docházce
pro následující školní rok přijato 31 dětí.
Z nich u 4 je v běhu řízení o odklad.
V letošním roce se k zápisu přihlásilo celkem 44 dětí včetně dětí po odkladu povinné
školní docházky z minulého roku, z toho 39 ze spádové oblasti.
Celkem bylo zažádáno o 11 odkladů.
Nespádových dětí bylo u zápisu 5, zde je řízení o přijetí dočasně přerušeno.
Žádostem bylo vyhověno dle „Kritérií pro přijetí u zápisu 2018 a k přestupům v roce
2018“ vydaných dne 9. února 2018 , č. j. 39/18-řš, zveřejněných k uvedenému datu
na úřední desce (vývěsce) školy a webových stránkách školy.
V Hradištku dne 2 . 5. 2018.

Mgr. Ondřej Hynek,
DiS.

Elektronicky
podepsal(a) Mgr.
Ondřej Hynek, DiS.
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Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
Vyvěšeno v 19:30 hod.

