
Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace 

            Kozlovice 186, 739 47  

 

ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

 
Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, 

rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 

zákonem č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

od školního roku 2021/2022 na základě podaných žádostí o přijetí. 

Žádosti podané prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní 

škole a Mateřské škole Kozlovice, příspěvková organizace v termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání  

od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 se vyhovuje v plném rozsahu, v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, se odůvodnění neuvádí. 
O přijetí dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhotoveno písemné 

rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě zasláno, 

zákonný zástupce dítěte může požádat o jeho vydání. 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

Registrační 

číslo dítěte 

  Registrační 

číslo dítěte 

 

Přijetí od 1. 9. 2021  4BKIG přijato 

IT4XP přijato  XHT5Z přijato 

C63UL přijato  VO4WH přijato 

LPJ6H přijato  QEB53 přijato 

07UNX přijato  JMU07 přijato 

HSCKR přijato  B6OBX přijato 

LFQEI přijato  A4ZO6 přijato 

29QJK přijato  A0BEE přijato 

31YXF přijato  FWF9T přijato 

77STM přijato  EP5NH přijato 

MOSNF přijato  QLBV8 přijato 

7OROY přijato  N9E1O přijato 

FB76X přijato  9QSFE přijato 

J2IUQ přijato  Přijetí od 17. 9. 2021 

K8VFI přijato  2PN8O přijato 

K4RZ5 přijato  Přijetí od 16. 11. 2021 

OP6LN přijato  OWHAH přijato 

UW92X přijato  Přijetí od 17. 11. 2021             

   PWA4Z přijato 

Poučení o odvolání:   

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení.  Odvolání se podává u ředitele  

Základní školy a Mateřské školy Kozlovice, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. 

 

Vyvěšeno dne 28. 5. 2021 

   

                                                                                                Mgr. Jaroslava Minksová 

          ředitelka 
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