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OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská 

škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle 

ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b) 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: 

 

MŠ001202122 přijat/a MŠ038202122 přijat/a 

MŠ002202122 přijat/a MŠ039202122 přijat/a 

MŠ003202122 přijat/a MŠ040202122 přijat/a 

MŠ004202122 přijat/a MŠ041202122 přijat/a 

MŠ005202122 přijat/a MŠ042202122 přijat/a 

MŠ006202122 přijat/a MŠ043202122 přijat/a 

MŠ007202122 přijat/a MŠ044202122 přijat/a 

MŠ008202122 přijat/a MŠ045202122 přijat/a 

MŠ009202122 přijat/a MŠ046202122 přijat/a 

MŠ010202122 přijat/a MŠ047202122 přijat/a 

MŠ011202122 přijat/a MŠ048202122 přijat/a 

MŠ012202122 přijat/a MŠ049202122 přijat/a 

MŠ013202122 přijat/a MŠ050202122 přijat/a 

MŠ014202122 přijat/a MŠ051202122 přijat/a 

MŠ015202122 přijat/a MŠ052202122 přijat/a 

MŠ016202122 přijat/a MŠ053202122 přijat/a 

MŠ017202122 přijat/a MŠ054202122 přijat/a 

MŠ018202122 nepřijat/a MŠ055202122 přijat/a 

MŠ019202122 přijat/a MŠ056202122 přijat/a 

MŠ020202122 přijat/a MŠ057202122 přijat/a 

MŠ021202122 nepřijat/a MŠ058202122 přijat/a 

MŠ022202122 přijat/a MŠ059202122 přijat/a 

MŠ023202122 přijat/a MŠ060202122 přijat/a 



 
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, 

okres Liberec, příspěvková organizace 

 
 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace 
Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant; tel.: 482 312 197; e-mail: podatelna@zsazusfrydlant.cz; web: www.zsazusfrydlant.cz 

 

MŠ024202122 přijat/a MŠ061202122 přijat/a 

MŠ025202122 přijat/a MŠ062202122 přijat/a 

MŠ026202122 přijat/a MŠ063202122 přijat/a 

MŠ027202122 přijat/a MŠ064202122 přijat/a 

MŠ028202122 přijat/a MŠ065202122 přijat/a 

MŠ029202122 přijat/a MŠ066202122 přijat/a 

MŠ030202122 přijat/a MŠ067202122 přijat/a 

MŠ031202122 přijat/a MŠ068202122 přijat/a 

MŠ032202122 přijat/a MŠ069202122 přijat/a 

MŠ033202122 přijat/a MŠ070202122 přijat/a 

MŠ034202122 přijat/a MŠ071202122 přijat/a 

MŠ035202122 přijat/a MŠ072202122 přijat/a 

MŠ036202122 přijat/a MŠ073202122 přijat/a 

MŠ037202122 přijat/a MŠ074202122 přijat/a 

 

 

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

Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní 

umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace a rozhoduje 

o něm Krajský úřad Libereckého kraje.  

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí  

k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný zástupce však 

může požádat o jeho vydání v ředitelně školy.  

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí doručenou poštou  

do vlastních rukou žadatele, popř. osobním předáním v sídle ředitelství školy. 

Ve Frýdlantu 25. 5. 2021           

  
 
 
Mgr. Bc. Petr Kozlovský 

                        ředitel školy 
 

Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 


		2021-05-25T08:31:59+0200
	Mgr. Bc. Petr Kozlovský




