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čj.,1/2018-0

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zékladni škola a Mateřská škola Ráječko" okres Blansko. příspěvková organizace, rozhodia
prosťednictvím ředitele školy, v souladu s ustanovenimi § 34, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.
56112004 Sb. o předškolním, základrrím, střednim, rryšším odbornérn a jiném vzdělávání 1Št<otst<Y
zákon), ve znění pozděj ších předpisťr. v souladu se zákonem č. 50012004 Sb. (Správní řád), v platném
znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018 na základě podaných žádostí zzikonných
zástupců dětí a poclle kritérii k přijetí takto:

Registrační
čislo

Rozhodnutí Registrační
čislo

Rozhodnutí

r/ 2018 _ 1 pŤijatla 1/ 20t8 _ 15 přljaí}a

ll 2018 -2 pŤljatla ll 2018 _ 16 nepřijat/a

1/ 2018 _ 3 nepřij atla u 2n§_|7 nepřij atla

1l 2018 _ 4 píljatla 1/ 2018 - l8 přijat/a

1/ 20l8 _ 5 přijat/a 11 2n18 _ 19 přijat/a

|l 2018 _ 6 přij atla ll 2018 -20 přij atla

11 2018 _ 7 píljatla ll2018 _21 přij atla

l/ 2018 _ 8 nepřij atla ll 2018 _22 přijatla
r/ 2018 - 9 přljatla 712018 _23 přijat/a

l/ 2018 * 10 přijat/a 71 2018 _21 nepr'i.jaťa

ll 2018 - 1l nepři.jatla Il 2018 -25 nepřijat/a

11 2018 _ t2 přijat/a ll 2018 _26 nepřijat/a

1/ 2018 _ 13 nepřij atla ll 2018 _27 přij aťa
11 2018 _ 14 nepřiiat/a

V Ráječku 22.5.2018
\r^ § /

\0J\u,".^,/
PaedDr. Pave1 Vaverka. ředitel školy

Rodiče přiiatvch dětí
Informativní schůzka rodičů a vedení mateřské školy se uskutečni v úterý 5.6.2018 v 15,30 hod.
ve stejné třídě, kde se uskutečnil zápis do MŠ.

Rodiče nepřiiatvch dětí
Rozhodnutí o nepřijetí se budou vydávat ve středu 23.5.2018 v době od 15,00 - 16,30 hod. a
ve čtvrtek 24.5.2018 v dotlě 9,00 - r0,3O hod., vždy v ředitelně školy lrlavní vchod, přízemí.

Vzhledem k možnosti uvolnění kapacity mateřské školy (stěhování, nenastoupení ditěte apod.)
žádáme rodiče, aby si osobně lyzvedli rozhodnutí o nepřijetí, kde s nimi tyto možnosti projednáme.


