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Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  
od školního roku 2019/2020 

Ředitel Základní školy Frýdek-Místek, Pionýrů 400 podle ustanovení § 46 odst. 1), §165 odst. 2), písm. e) 
a v souladu se zněním § 183 odst. 2) 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 oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu 
vzdělávání ve školním roce 2019/2020. 

Registrační 
číslo dítěte 

Rozhodnutí  Kód 
dítěte 

Rozhodnutí  Registrační 
číslo dítěte 

Rozhodnutí  

01. přijat/a 18. přijat/a 35. přijat/a 
02. přijat/a 19. přijat/a 36. přijat/a 

03. přijat/a 20. udělen odklad 37. přerušeno spr. ř. 

04. přijat/a 21. přijat/a 38. přijat/a 

05. přijat/a 22. přijat/a 39. přijat/a 

06. přijat/a 23. udělen odklad 40. přerušeno spr. ř. 

07. přijat/a 24. přijat/a 41. přijat/a 

08. přijat/a 25. přijat/a 42. přijat/a 

09. přijat/a 26. přijat/a 43. přijat/a 

10. udělen odklad 27. přijat/a 44. přijat/a 

11. přijat/a 28. přijat/a 45. přijat/a 

12. přijat/a 29. přijat/a 46. přijat/a 

13. přijat/a 30. přijat/a 47. přijat/a 

14. přijat/a 31. přijat/a 48. přijat/a 

15. přijat/a 32. přijat/a 49. přijat/a 

16. udělen odklad 33. přijat/a 50. přijat/a 

17. přijat/a 34. přijat/a   

 

 
Poučení: 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 17. 4. 2019 na veřejně přístupném místě v areálu školy a 
zveřejněno na webových stránkách školy www.sestka-fm.cz. 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele 
školy, který rozhodnutí vydal a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, 
mohou si ho však vyžádat na sekretariátu školy. 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 17. 4. 2019       

 
 

Mgr. Lukáš Synek, ředitel školy 
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