
kód žáka žádost zákonných zástupců rozhodnutí ředitele školy 

001 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

002 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

003 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

004 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

005 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

006 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

007 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

008 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

009 žádost o odklad povinné školní docházky vyhověno 

010 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

011 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

012 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

013 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

014 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

015 žádost o odklad povinné školní docházky vyhověno 

016 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

017 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 



018 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

019 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

020 žádost o odklad povinné školní docházky vyhověno 

021 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

022 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

023 

 

žádost o odklad povinné školní docházky správní řízení bude 
ukončeno po předložení 

všech náležitostí 

024 Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přijat/a 

025 žádost o odklad povinné školní docházky správní řízení bude 
ukončeno po předložení 

všech náležitostí 

026 žádost o odklad povinné školní docházky vyhověno 

027 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Přijat/a 

      

Poučení: Rozhodnutí byla vydána dne 4. 5. 2023, právní moci nabydou dne 20. 5. 2023. 

Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Ústeckého 

kraje, a to podáním učiněném u ředitelky školy.  

 

Ve Strupčicích 4. 5. 2023         

         Mgr. Bc. Jana Mišková

                

                         ředitelka školy  

 


