
 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace rozhodla 
svým ředitelem Mgr. Martinem Frankem dle § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písmena e) 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, 
v souladu s § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů takto: 

Pořadové číslo Číslo žáka Rozhodnutí 

1.  001/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

2.  004/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

3.  005/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

4.  006/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

5.  007/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

6.  009/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

7.  012/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

8.  013/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

9.  014/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

10.  015/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

11.  016/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

12.  017/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

13.  018/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

14.  019/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

15.  020/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

16.  021/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

17.  022/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

18.  023/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

19.  024/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

20.  025/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

21.  026/2021 je přijat/a k základnímu vzdělávání 

 
Uvedení žáci splnili podmínky pro přijetí k základnímu vzdělávání, proto bylo 
rozhodnuto o jejich přijetí pro školní rok 2021/2022. 
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na žádost zákonných zástupců 

dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. 
Žadatelé byli poučeni o možnosti odkladu povinné školní docházky. 

 
Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním 

učiněným u  Základní školy Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, 

která rozhodnutí vydala. 

 
Děkujeme Vám za projevenou důvěru. 

 
V Hlučíně, dne 3. 5. 2021       
                                ředitel školy 
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