
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

 

Informace ředitele školy o rozhodnutí přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

a odložení začátku povinné školní docházky  
 

 

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis nebo o odložení začátku povinné školní 

docházky, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. 

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.1zsfm.cz.  

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená. 

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,  

tř. T. G. Masaryka 454 rozhodla svým ředitelem:  

 

a) podle ustanovení § 46, § 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., správní řád, v platném znění, vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního 

vzdělávání v Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 a to  

u dětí s registračními čísly – viz příloha (uvedeno konstatování „Zapsán do 1. ročníku). 

 

b) podle ustanovení § 37 odst. 1 a § 164 odst. 1 písm. a) 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, o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok u dětí  

s registračními čísly – viz příloha (uvedeno konstatování „Udělen odklad povinné školní docházky na jeden 

rok“). 
       

 

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje - odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy. Odvolání je nutné podat do 15 ti dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím orgánu, 

který rozhodnutí vydal. 

 

Dále oznamuji, že správní řízení nebylo u osmi žadatelů ukončeno. V příloze je konstatováno „Neuzavřený zápis“. 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 20. 04. 2021    Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 

http://www.1zsfm.cz/
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