Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Dubenec 156, 544 55, IČO 750 17 881, tel. 499 694 138, ID DS: 26smk3n

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí, kterým se
vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam bude zveřejněn ve středu 8. 4. na hlavních vchodových dveřích do budovy školy, na
webových stránkách školy www.zsdubenec.cz a též na facebookových stránkách, a to nejméně
po dobu 15 dnů.
V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod registračními čísly,
která budou přidělována dle doručení žádosti do školy (přijetí k základnímu vzdělávání podle
§ 46 školského zákona – přidělení registračního čísla dle § 183 odst. 2). Pro tyto účely Vaší
žádosti přiděluji registrační číslo (dám vědět telefonicky a mailem):
_________
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě, a to po dodání
souhlasného doporučení lékaře a školského poradenského pracoviště.
(Plánujeme a doufáme, že se podaří tuto akci uskutečnit)

Dne 4. 6. 2020 v 16:00 h se v budově školy uskuteční informační třídní schůzka
rodičů budoucích prvňáčků, kde se od paní učitelky 1. třídy,
Mgr. Jany Buňatové, dozvíte konkrétní informace k nástupu dítěte do školy. Psací
potřeby s sebou.
O děti se vám v tuto dobu postarají učitelé s našimi žáky na poslední předškoličce,
která se bude konat v případě pěkného počasí na školní zahradě.
Sraz před školou ☺.
V Dubenci, dne _____________________
__________________________
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy
(1x pro zákonného zástupce, 1x založit do spisu)

__________________________________
zákonný zástupce dítěte

