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Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

v Lesní mateřské škole DOMA V LESE 
 

Ředitelka Lesní mateřské školy DOMA V LESE (dále jen LMŠ DOMA V LESE), jejíž činnost 

vykonává Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z. s., rozhodla v 

souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle volné kapacity a dle kritérií 

pro přijetí do LMŠ DOMA V LESE, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do LMŠ DOMA V LESE od 1.9.2020, těmto uchazečům: 

 

Registrační číslo žádosti - výsledek řízení  

 

2020/1 – přijat(a)   

2020/2 – přijat(a)  

2020/3 – přijat(a)  

2020/4 – přijat(a) 

2020/5 – přijat(a)  

2020/6 – přijat(a)  

2020/7 – přijat(a) 

2020/8 – přijat(a) 

2020/9 – přijat(a) 

2020/10 – přijat(a) 

2020/11 – přijat(a) 

2020/12 – přijat(a) 

 

Odůvodnění: Ve lhůtě stanovené do 11. 5. 2020 podali zákonní zástupci žádost o přijetí svého 

dítěte k předškolnímu vzdělávání. U přijatých dětí nejsou známy skutečnosti, které by bránily 

jejich přijetí k předškolnímu vzdělávání v LMŠ DOMA V LESE. Všechny přijaté děti se dle 

zákonných požadavků podrobily pravidelným očkováním, což zákonní zástupci doložili platným 

posudkem praktického lékaře pro děti a dorost, případně čestným prohlášením o očkování a kopií 

očkovacího průkazu. Při přijímání dětí bylo přihlíženo ke stanoveným kritériím zápisu.  

  

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle §183 zákona č. 561/2004 Sb. školského 

zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení ke Krajskému úřadu 

Jihočeského kraje – odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání je nutné podat do 15 dnů 

od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky LMŠ DOMA V LESE, jejíž činnost 

vykonává Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 27. 5. 2020    (kulaté razítko)   Mgr. Žaneta Tesařová 

ředitelka 

  


