
 
ZÁPIS DO 1. TŘÍD 07.-08.04.2022 
 
Vyvěšeno dne: 11.04.2022 v 12:15 hod. 
 
 
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 
 
Vážení zákonní zástupci, 
dle podle ustanovení § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje 
žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 
číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve 
škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená. 
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání 
u zástupkyně ředitele pro 1. st. Mgr. Dagmar Janásové, tel. 572 432 822, e-mail: 
janasova@zsunesco.cz. 
 
PŘIJETÍ 
 
Rozhodnutí 
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 
350, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) 
rozhodl podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu 
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto: 
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1 přijat/a 17 přijat/a 35 přijat/a 51 přijat/a 72 přijat/a 

2 přijat/a 18 přijat/a 36 přijat/a 52 přijat/a 73 přijat/a 

3 přijat/a 19 přijat/a 37 přijat/a 53 přijat/a 77 přijat/a 

4 přijat/a 20 přijat/a 38 přijat/a 54 přijat/a 78 přijat/a 

5 přijat/a 21 přijat/a 39 přijat/a 55 přijat/a 79 přijat/a 

6 přijat/a 23 přijat/a 40 přijat/a 56 přijat/a 80 přijat/a 

8 přijat/a 24 přijat/a 41 přijat/a 57 přijat/a 81 přijat/a 

9 přijat/a 25 přijat/a 42 přijat/a 58 přijat/a 82 přijat/a 

10 přijat/a 26 přijat/a 44 přijat/a 61 přijat/a 83 přijat/a 

11 přijat/a 28 přijat/a 45 přijat/a 64 přijat/a 84 přijat/a 

12 přijat/a 29 přijat/a 46 přijat/a 65 přijat/a 85 přijat/a 

14 přijat/a 31 přijat/a 47 přijat/a 66 přijat/a 86 přijat/a 

15 přijat/a 33 přijat/a 48 přijat/a 69 přijat/a 87 přijat/a 

16 přijat/a 34 přijat/a 50 přijat/a 70 přijat/a   



 
Odůvodnění 
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti xxx, kterou podal/a dne 07.-
08.04.2022 prostřednictvím svého zákonného zástupce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, 
zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, rozhodl správní orgán o přijetí k základnímu 
vzdělávání. 
 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, 
a to prostřednictvím správního orgánu ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. 
 
ODKLADY – PŘERUŠENO, PODÁNA ŽÁDOST O ODKLAD 
 

reg. č. stav rozhodnutí 

27 přerušeno, nesplněny podmínky 

60 přerušeno, nesplněny podmínky 

62 přerušeno, nesplněny podmínky 

68 přerušeno, nesplněny podmínky 

74 přerušeno, nesplněny podmínky 

75 přerušeno, nesplněny podmínky 

76 přerušeno, nesplněny podmínky 

 
Důvod přerušení 
Zákonný zástupce žáka zatím nedodal doporučující posouzení příslušného školského poradenského 
zařízení nebo/a odborného lékaře/klinického psychologa. 
Ředitel školy vyzývá žadatele, aby toto doporučující posouzení dodal bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 31.08.2022. 
Oznámení o přerušení správního řízení lze vyzvednout v kanceláři školy od 13. do 20.04.2022 v době 
úředních hodin (07:30-11:00 hod. pondělí – pátek, 13:00-15:00 hod. pondělí – čtvrtek), poté bude 
odesláno zákonnému zástupci Českou poštou. 
 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – POVOLENÍ 

 

reg.č. stav rozhodnutí reg.č. stav rozhodnutí 

7 povolen odklad 49 povolen odklad 

13 povolen odklad 59 povolen odklad 

22 povolen odklad 63 povolen odklad 

30 povolen odklad 67 povolen odklad 

32 povolen odklad 71 povolen odklad 

43 povolen odklad   

 
Dokumenty o odkladu povinné školní docházky lze vyzvednout v kanceláři školy od 13. do 20.04.2022 
v době úředních hodin (07:30-11:00 hod. pondělí – pátek, 13:00-15:00 hod. pondělí – čtvrtek), poté 
bude odesláno zákonnému zástupci Českou poštou. 
 
V Uherském Hradišti dne 11.04.2022 
 
Mgr. Jan Vorba 
ředitel školy 
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