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Zákiadní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspévková organizace
Ka§tanorrá 4]_2, 739 6]" Třinec

RSZHODNUTÍ o přiietí ditěte k př*dškolnímu vzdětávání
/a547 /2ůZ1

Mat€řská škola, jejíž činnost vykonává ZáHaďni škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová
412. příspěvková organizace rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2,

PÍsm. b) zákona č. 561i2004 Sb., o předškolnírn, základním. středním, vyšším odborném
a jiném vzdélávárll (školský zákon)" v platném znéni, a v souladu se zákonem č. 50012004
Sb., správni řád" v platném znění, následovně:

uchazeči s těniito registračními čísly:

20ll2a21 přijat 21L12021 přijat
2a2/2a21 přiix 2BDa21 přťat
2ffiDazl přijat 2141202| přiiat
204/2a21 pŤijat 215/2a21 přiiat
205lz02l přijat 216na21 přiiat
2a6l2a21 přijat ?.I7l2a21 přijat
20712021 přiiat 21812021 přijat
zlaD02l přiiat

isou přiiati od 1. 9. ZO21 školního roku 2BZL/2&22 kpředškolnímu vzdělávání
v mateřské Škole Habrová 249, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec,
Kaštanová 4 12, příspěvková organizace.

odůvodnění:
ŘÍzení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přiieť
kpředŠkolnímu vzděláváni které byly podány ve dnech 3. až L4. 5. ?.02L prosťednictvím
zákonných zástupcŮ. Vzhledem ktomu že žádosti odpovídají kritóriím mateřské školy pro
přijímání dětÍ, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 6.?021na veřejně přístupném místě na vstupních dveřích
mateřské školy.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí }ze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, §. od 4. 6.2027.
Odvolání se podává u ředitelky základní a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a mateřská Škola, Třineg Kaštanová 412, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajs\i
úřad Moravskoslezského kraje, 28. října tL7,7a218 0strava.

V Třinci dne 4. června 2021

Základníškola a mateřská ško!a, Tii,,l" .,

Kaštanovár;{12,
příspěvková organirar,,e
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gr, Iveta
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