ROZHODNUTÍ
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Růžodolská
118/26, Liberec 11, 460 01, v souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje rozhodnutí,
kterým se vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy
pro školní rok 2021/2022
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* Žák bude zařazen do programu individuálního vzdělávání (domácí škola).
Odůvodnění:
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v osobě ředitele rozhodla o přijetí dětí
na základě vyhodnocení žádostí o přijetí a dokumentů k zápisu náležejících.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto
rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Křesťanské základní školy a mateřské školy
J. A. Komenského ke Krajskému úřadu Libereckého kraje.

V Liberci 14. května 2021

Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed, v. r.
ředitel školy
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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků:
Rodiče budoucích prvňáčků budou e-mailem pozváni na informativní schůzku, která se bude konat
v měsíci červnu, kde se seznámí s budoucí paní učitelkou svých dětí.

V případě, že Vaše dítě je přijato a nastane situace, že do 1. třídy u nás nebudete moci nastoupit,
oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně ředitelství školy.

Děti i rodiče, těšíme se na Vás! 
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