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ROZHODNUTÍ 

 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 
 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Chvalšiny, jejíž činnost vykonává Mgr. Petr Holba, 
jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) 
a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že 

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

v ZŠ a MŠ Chvalšiny od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již 
zákonnému zástupci nezasílá. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy pouze na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitele školy.  

 

Ve Chvalšinách dne 09.06.2021   

Datum zveřejnění: 09.06.2021      Mgr. Petr Holba 
   ředitel školy 

Datum sejmutí:           

evidenční číslo přijat/a k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021 

01/2021 přijat/a 

02/2021 přijat/a se zkušební dobou na 3 měsíců 

03/2021 přijat/a 

04/2021 přijat/a 

06/2021 přijat/a se zkušební dobou na 3 měsíců 

07/2021 přijat/a se zkušební dobou na 3 měsíců 

08/2021 přijat/a 

09/2021 přijat/a se zkušební dobou na 3 měsíců 

10/2021 přijat/a 

11/2021 přerušeno správní řízení  

12/2021 přijat/a 

13/2021 přijat/a se zkušební dobou na 3 měsíců 

14/2021 přijat/a 

15/2021 přijat/a se zkušební dobou na 3 měsíců 

evidenční číslo přijat/a k předškolnímu vzdělávání od 1.11.2021 

05/2021 přijat/a se zkušební dobou na 3 měsíců 

16/2021 přijat/a se zkušební dobou na 3 měsíců 


