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Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání v Zś a MŠ Kyselka od
školnĺho ľoku 2g22!2g23

Zźk|adni školą jejíž činnost vykonĺvá příspěvková organízape ZźłkLadní škola a mateřská škola Kyselka
(dále jen ,,záklađní školď'), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení $ 165 odst' 2 písm.

"; 'eĹo"í 
6.56y2aa4 su'' o předškolním, ákladním, středním, vyšším odborném ajiném vzdě|źlvźni

iútolslcy zákon), ve zrění pozdciľĺcn předpisů (dále jen,,školsĘý złlkoĺÍ'), vsouladu sustanovením $ 183

odst. 2 škoiského zźłkona

docházky do prvního ročníku od školního roka20222a23.

Uchaeeöi s registĺačním číslem Zš Y-yslzapl2łZ}l2}byta odložena povinná školní docházka o jeden školní

rok.

Zveřejněním seznamu se

k základnímu vzdéltx ćni v

Datum zveře-inění: 4. 5.2022
Datum sejmutí: 31. 5. 2022

považuj
ZSaMS

í ľozhodnutí, kteqými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů'

Kyse lka od školního r oku 2022 l 2023, za omttmená.
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Poučení:
Vsouladu sustanoveními $ 81 a násl. správního řádu a $ 1s3 odst. odst. Ż a4 školského ztlkona může

uchazeč proti tomuto rozhđdnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění qýše uvedeného

seznamu přijaých uchazečů; prvním dnem lhůty je đen následující po dni zveřejnění tohoto seznamu.

odvolání 
'.booeue 

prostředniôfuím řęditele základní škoty a rozhoduje o něm KľajskÝ úřad Karlovarského

kraje, odboľ školství, mládeže a těloýchovy.
V souladu s ustanoväním $ 82 odst. ż správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v $ 37 odst' 2

spľávního řádu a musí obsáhovat údaje ó to-, proti kterému rozhodnutí směľuje, v jakém ľozsahu ho napadá

a v čem je spatřován ľozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízeni, jež' mu

předcházelo'

Základnĺškola a mateřská škola

^' "' [? l#[:t; "[iJl,:ľ 
u' o

Radošov 7 5' 3627 2 Kyselka
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Mgr. olga Ševčíková, ředitelka školy


