
Základni škola a Mateřská škola Ráječko, okes Blansko. příspěvková organizace
Dloul,1á 279, 679 02 Ráječko, IČ: 62073303

č.i.: tlzots-o

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzděIávání

Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace, rozhodla
prostřednictvim ředitele školy, v sot adu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2. pism. b) zákona č.
56112004 Sb. o předškolním, základním, siředním. vyšším odbomém ajiném vzdělávání 1ŠkotstY
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 50012004 Sb. (Správní řád), v platném
znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání oáI.9.2019 na základě podaných žádostí zákonných
zástupců dětí a podle kritérii k přijetí takto:

Registrační
čisIo

Rozhodnuti Registrační
číslo

Rozhodnuti

tl 2019 - 1 píijatla ll 2019 _ 16 přij atla

11 2019 _2 nepřijat/a 11 2019 - 1,7 nepřij atla

|l 2019 _3 nepřij atla 11 2019 - 18 piijaíla
11 2079 - 4 pŤllatla |/ 2019 _ 19 přij aťa
11 2019 _ 5 přllaíla 11 2019 _20 nepři.iatla

11 2019 _ 6 nepřij atla Ll 2019 _2I nepřijat/a

112019 _7 píijaíla tl 2019 _22 přij atla

11 2019 - 8 přijat/a ll 2019 -23 přij atla

l/ 2019 _ 9 pílja|la 11 20|9 _24 přijat/a

Il 2019 _ l0 nepřijat/a 11 2019 _25 přiiat/a

Il 2019 _ 11 pi,!iatla ll 2019 _ 26 nepřij atla

ll 2019 _ 12 píljatJ a 11 2019 _ 27 nepřij atla

11 2019 _ 13 nepřij atla 1/ 2019 _28 nepřij atla

11 2019 - 14 nepřijat/a 11 2019 -29 nepřiiat/a

|l 2019 _ 15 nepřij aVa

V Ráječku 29.5.2019 \u^S*,
paedDr. pavel vaverka, ředitel školv

Rodiče přiiatÝch dětí
Schťrzka rodičů a vedení mateřské školy se uskutečníve čtvrtek 13.6.2019 v 15,30 lrod. ve stejné třídě, kde
se uskutečnil zápis do MŠ (třída Ježečkťr). Rodičťrm brrdou poskytnuty informace o dění v mat;řské škole,

Rodiče nepřiiafých děti
Rozhodnutí o nepřijetí se budou vyclávat v pondělí 3.6.20l9 v době otl 15,00 - 16,30 hod. a v úterý
4.ó.2019 v době 9,00 - 10,00 hod., vždy v ředitelně školy - hla.r,ní vchod. přízemí.

Vzhledern k možrrosti uvolnění kapacity rnateřské školy (stěhovárií. neriastoupení dítěte apod.) žádáme
rodiče, aby si osobně lyzvedli rozlrodnutí o nepřijetí. kcle s ninri ryto n]ožnosti projedrráme.


