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V Praze dne 20. 4. 2018 

Č. j. R 63/2018  

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 

nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve 

smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání 

v Základní škole a mateřské škole, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121  

od školního roku 2018/2019  

 

u dětí s dále uvedenými evidenčními čísly. 

 
 

 
 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení 

odboru školství MHMP podáním ředitelce školy. 
 

 
 

Mgr. Naděžda Hrebíková 
ředitelka školy 

 
 

 

 
Zveřejněno dne 20. 4. 2018 
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Oznámení rozhodnutí: 
 

Rozhodnutí o přijetí je oznámeno na základě §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon), v platném znění, vyvěšením na veřejně přístupném místě školy a na 

místě umožňujícím vzdálený přístup (www. lobkovicovo.cz) dne 20. dubna 2018. 
Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí si lze vyzvednout v kanceláři školy od 9. 5. 2018. 

 

 
 

POZNÁMKA: 
 
Rozdělení dětí do tříd bude oznámeno koncem května 2018. 

 

 
 

 

Žádáme zákonné zástupce, aby škole bez zbytečného odkladu oznámili 
skutečnost, že pro své dítě upřednostní jinou školu či dítě do naší školy 

z jiného důvodu nenastoupí. 


