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Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

 

Čj.: ZSMSKA/38/2020/ZS 

 

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 

v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v řízení o 

žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání  od následujícího školního roku  takto: 

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodl o 

přijetí  ke školnímu vzdělávání v základní škole ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková 

organizace  u uchazečů s tímto registračním  číslem: 

 

Registrační číslo Výsledek zápisu 

3VAD2 Zapsán do 1. ročníku 

IUG8K Zapsán do 1. ročníku 

C3P4W Zapsán do 1. ročníku 

3EG4N Zapsán do 1. ročníku 

SHLP7 Zapsán do 1. ročníku 

V6BJI Zapsán do 1. ročníku 

KA70G Zapsán do 1. ročníku 

7XG8A Zapsán do 1. ročníku 

2N5JV Zapsán do 1. ročníku 

BFB6H Zapsán do 1. ročníku 

WGK12 Zapsán do 1. ročníku 

TEAAI Zapsán do 1. ročníku 

3U6UB Zapsán do 1. ročníku 

O8JJ6 Zapsán do 1. ročníku 

LY1A3 Zapsán do 1. ročníku 

60AV6 Zapsán do 1. ročníku 

MQLJ9 Zapsán do 1. ročníku 

DA44Q Zapsán do 1. ročníku 

XR8K0 Zapsán do 1. ročníku 

9RAPD Zapsán do 1. ročníku 

EANR8 Zapsán do 1. ročníku 

YCSGF Zapsán do 1. ročníku 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 14. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. 

Dále bylo také zveřejněno dne 14. 5. 2020 na webových stránkách školy www. zskamenice.cz  

Tímto dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů 

ode dne jeho oznámení k Odboru školství KÚ Vysočina  a to podáním učiněným u ředitele 

školy, který toto rozhodnutí vydal. 

 

Ing. Jan Jelínek   

    

    ředitel školy                                                                             
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