Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany
Vážení rodiče,
na základě novely školského zákona, která vešla v platnost v lednu 2012, dochází k několika změnám
v přijímacím řízení k základnímu vzdělávání:


Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce před
budovou mateřské školy, a to po dobu nejméně 15 dnů. Výsledky přijímacího řízení budou
zveřejněny nejpozději do třiceti dnů od ukončení zápisu.



Protože v seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.



O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rozhodnutí o přijetí bude
k vyzvednutí v kanceláři školy nebo na informativní schůzce pro rodiče, která se uskuteční koncem
května (o termínu budete včas informováni prostřednictvím internetových stránek a obvyklých
vývěsek ZŠ, MŠ)



Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.



V případě přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrdím do
e-mailem na adresu serakova@skolabrezany.cz, že dítě v září do školy nastoupí.

20.

června

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem
k tomu, že ve „spisu dítěte“ nemáme jiné materiály než ty, které jste nám předložili sami, nabízíme Vám
možnost v rámci urychlení správního řízení vzdát se možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Pokud tuto možnost využijete, vyplňte „prohlášení“ níže, odstřihněte je a odevzdejte v den zápisu.

Dolní Břežany, 10 5. 2017

…………………………………………………………………………………………………………………………… zde odstřihněte

Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany
Na Vršku 290
252 41 Dolní Břežany
________________________________
Prohlášení zákonných zástupců
Dle §36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vzdávám práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2017/18.

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………., nar.: ……………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………..
Dolní Břežany, …………………….

…………………………………………………….
podpis zákonného zástupce

