21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace
tel.: 378 028 441, fax: 378 028 440, e-mail: sekretariat@zs21.plzen-edu.cz , www.21zsplzen.cz

Registrační číslo
Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve
správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění rozhodnutí o přijetí již
nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem
-

zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí v prosklené skříňce u vchodu do školy

-

na webových stránkách školy: www.21zsplzen.cz v Menu pod heslem Budoucí prvňáčci

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby v termínu:

19. 4. 2021 – 16. 5. 2021

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která jste obdrželi
na Váš email po úspěšném zaregistrování k zápisu.
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 ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí
v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Přesto Vás žádáme, abyste si rozhodnutí o přijetí vyzvedli osobně v termínu od 26. 4. 2021 až 16. 5. 2021
v kanceláři školy (pondělí až čtvrtek od 8,00 do 16,00, v pátek od 8,00 do 15,00).
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání bude zasláno v písemné podobě.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
§ 183, odst. 2
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 se zveřejňuje na veřejně přístupném
místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích
neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

