Základní škola a mateřská škola Modletice, příspěvková organizace
Modletice 19 251 01 Modletice
dne 2. května 2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Modletice jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e), 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. o správním řízení (správní řád), projednala všechny žádosti o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 přijatých v době zápisu 19.-27. 4.
2022 a dle vydaných kritérií, přijme ke dni 3.5.2022 k základnímu vzdělávání v základní škole
od 1. 9. 2022 celkem 26 žadatelů na 26 volných míst.
Zápisu se zúčastnilo celkem 37 žadatelů. Z tohoto počtu byl do data losování vyřízen 1 odklad
povinné školní docházky. Další 3 žadatelé vyřizují podklady pro odklad povinné školní
docházky, podali zároveň i žádost o přijetí.
Protože oznámená kapacita nedovoluje přijmout všech 37 žadatelů, bylo rozhodnuto dle
stanovených kritérií losem (2. května 2022) o 9 nepřijatých žadatelích a zároveň bylo tímto
způsobem v souladu se zásadou transparentnosti stanoveno pořadí, ve kterém budou těmto
neúspěšným žadatelům nabízena ve zbytku školního roku uvolněná místa (např. po vyřízení
odkladů, po písemném oznámení zákonných zástupců o skutečnosti, že jejich dítě nastoupí do
jiné ZŠ apod.). Toto řízení proběhne až ve chvíli, kdy budou volná místa k dispozici (uvolnění
bude písemně potvrzeno zákonnými zástupci žáků (nejdéle do 31.8.2022). Losování provedli
zástupci zřizovatele a zástupci rodičů za přítomnosti členů vedení školy.
V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto
podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
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