
 

 

 
 

 

 

Vážení rodiče, 

rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 
Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (na vchodových dveřích), v případě 
základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 15 dnů.  

V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod registračními 
čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:  

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě. 
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě. 
 

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 
11. dubna 2017, v době od 16:00 do 17:00 ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Nový 
Bydžov, V. KL. Klicpery 561, okres Hradec Králové, v ředitelně. 

 

V Novém Bydžově dne 5. dubna 2017 

_________________________ 

                      ředitel školy  

  

1) Potvrzuji, že jsem převzal registrační číslo a byl poučen o jeho použití v případě vyhovění žádosti o 
přijetí k základnímu vzdělávání.  

 
2) Potvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že se mohu seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí  dne 11. dubna 2017, v době od 16:00 do 17:00 ve škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové, v ředitelně 

 
3) Potvrzuji, že jsem byl při zápisu do prvního ročníku základní škola informován o možnosti odkladu 

povinné školní docházky, zejména o formě podání žádosti o odklad školní docházky, o průběhu 
tohoto řízení a o nutnosti doložit do stanoveného termínu souhlasná stanoviska školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato informace mi byla 
poskytnuta v obecné rovině, bez vazby na orientačně zjištěnou úroveň školní připravenosti. 

 
4) Potvrzuji, že jsem byl  prokazatelně informován, jak můžu do doby zahájení povinné školní docházky 

pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Byl mi předán materiál s názvem „Desatero pro rodiče dětí 
předškolního věku“  

 
 
V Novém Bydžově dne ___________________ 
 

__________________________________ 

zákonný zástupce dítěte 

Základní škola 
V. Kl. Klicpery 561 

Nový Bydžov 
495 490 345 

skola@klicperka.cz 

www.klicperka.cz 


