
ZákJadní škola a Mateřská škola Ráječko, okes Blansko, příspěvková organizace
Dlouhá 279,679 02 Ráiečko, IČ: 62073303

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace, rozhodla
prostřednictvím ředitele školy, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2, písm, b) zákona č.
56112004 Sb. o předškolnim, základním, středním, vyšším odboménr a jiném vzděláváni 1Štotst<Y
zákon), ve zněni pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500i2004 Sb. (Správni řád), v platném
zrrění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání odI.9.2022 na základě podaných žádostí zákonných
zásfupců dětí a podle kritórii k přijetí takto:

Registrační
číslo
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Rozhodnuti

ll 202l - r, přijat/a lt 2821 _ 12 pfij ati a

11 2021 _2 přijat/a ,l2a27 - 13 nepřiiaťa

1/2021 _3 nepřijaťa u 2a7l - 14 přtjaVa

ll2a2l _ 4 přij aVa ll 20?1 - 15 nepřijaťa

11 202I _ 5 přijat/a ll 202l * 16 nepřij atla

112021 - 6 přijat/a 7l ?02l _ 17 přijaťa

11 2021 * 7 přijat/a 1/ 2821 _ 18 nepřijaťa
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1/ 2021 - 9 při_iat/a 11 2021 *2B přijatla

ll 202l _ lD přiiatla 11 2027 *27 piijat/a

11 202l - ll přij aťa
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V Ráječku 25.5.202Ráj \§^{
PaedDr. Pavel Vaverka, Ťeditel školy

Rodiče přiiafých dětí
Schůzka rodičů a vedení mateřské školy se uskutečrrí v úterý |5.6.202t v 16J0 hod. v MS (školní zahrada)-
Rodiěům budou poskyttluty informace o dění v mateřSké škole.

Rodiče nepřiiatých děti
Rozlrodnutí o nepřijetí se bude lydávat ve čtvrtek 27.5.2021 v době od 15,00 - 16,00 hod. a v pátek
28.5.2021v době 9,00 - 9,.l5 hod., vždy v ředitelně školy - hlavrrí vclrod, přízemí.

Vzhledem k možnosti uvolnění kapacity mateřské školy (stěhováni, nenastoupení dítěte apod.) ádáme
rodiče, aby si osobně ryzvedli rozhodnutí o nepřijetí, kde s nimi §to možnosti projednáme.


