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SEZNAM UCHAZEČŮ (DĚTÍ) PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÉ 

TŘÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023 

 

V souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí do přípravné třídy, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 

 

Seznam dětí přijatých do přípravné třídy je zveřejněn na vývěsce u hlavního vchodu a na webových 

stránkách základní školy www.zsjiraskova.cz, nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 9. 5. 2022 do 23. 5. 2022. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 

oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. 

 Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě  doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o 

jeho vydání. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru 

školství do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní 

školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457, příspěvková 

organizace. 

 

Zveřejněno dne: 9. 5. 2022 

      

 

 

Mgr. Petr Novák 

         ředitel školy 

http://www.zsjiraskova.cz/


Seznam přijatých dětí do přípravné třídy školního roku 2022-23 
 

Reg. č. Výsledek zápisu 

PPZ4 Přijat/a 

IPZ3 Přijat/a 

KS0ZR Přijat/a 

NPZ2 Přijat/a 

135Z1 Přijat/a 

APZ1 Přijat/a 

TZS3 Přijat/a 

K9GZU Přijat/a 

9VKA4 Přijat/a 

V08X0 Přijat/a 

L4R02 Přijat/a 

U73U9 Zpětvzetí 

HNU6P Přijat/a 

TZS6 Přijat/a 

BO1DJ Nepřijat/a 

NIVLA Nepřijat/a 

YSJDL Přijat/a 

61LP3 Nepřijat/a 

MPZ5 Přijat/a 

LYTLJ Přijat/a 

Počet uchazečů: 20 

Počet přijatých dětí: 16  

Počet nepřijatých dětí:3 

Počet zpětvzetí: 1 
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