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Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  

pro školní rok 2020/2021 

 
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Višňová, 

okres Liberec, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem 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: 

 

Vyhovuje se žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní 

škole a mateřské škole Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace od 

školního roku 2020/2021 pod těmito registračními čísly: 

 

A1 

B2 

C3 

D4 

E5 

F6 

G7 

H8 

J9 

K10 
 

Odůvodnění: Není potřeba, protože správní orgán prvního stupně vyhověl všem 

žadatelům v plném rozsahu. 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace 

a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.  
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Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o 

přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. 

 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný 

zástupce může požádat o jeho vydání v ředitelně školy.  

 

 

Ve Višňové: 18.5.2020                            Mgr. Adéla Paříková 

                                                                                                                        

(ředitelka) 
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