
Seznam žáků nově přijatých na školní rok 2021/2022
výuka v budově Švermova 4

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Čj. ZSŠ v 4 - 53/2021

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust.  § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti
s ust.  §  183  odst.  2  zákona  č.561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném
vzdělávání (školský zákon)  v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání  od následujícího školního roku  takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí ke školnímu
vzdělávání v Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 uchazečů s tímto registračním  číslem:

Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto

101 přijat(a) 127 přijat(a) 143 přijat(a)

112 přijat(a) 128 přijat(a) 144 přijat(a)

113 přijat(a) 129 přijat(a) 145 přijat(a)

114 přijat(a) 130 přijat(a) 146 přijat(a)

115 přijat(a) 131 přijat(a) 147 přijat(a)

116 přijat(a) 132 přijat(a) 148 přijat(a) 

117 přijat(a) 133 přijat(a) 149 přijat(a)

118 přijat(a) 134 přijat(a) 150 přijat(a)

119 přijat(a) 135 přijat(a) 151 přijat(a) 

120 přijat(a) 136 přijat(a) 152 přijat(a) 

121 přijat(a) 137 přijat(a) 153 přijat(a) 

122 přijat(a) 138 přijat(a) 154 přijat(a) 

123 přijat(a) 139 přijat(a) 155 přijat(a) 

124 přijat(a) 140 přijat(a) 156 přijat(a) 

125 přijat(a) 141 přijat(a) 157 přijat(a) 

126 přijat(a) 142 přijat(a) 158 přijat(a) 



159 přijat(a) 701 přijat(a) po 
odkladu

160 přijat(a) 702 přijat(a) po 
odkladu

161 přijat(a) 703 přijat(a) po 
odkladu

162 přijat(a) 704 přijat(a) po 
odkladu

163 přijat(a) 705 přijat(a) po 
odkladu

164 přijat(a) 706 přijat(a) po 
odkladu

165 přijat(a) 707 přijat(a) po 
odkladu

167 přijat(a) 708 přijat(a) po 
odkladu

168 přijat(a) 709 přijat(a) po 
odkladu

710 přijat(a) po 
odkladu

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 7. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také 
zveřejněno dne 7. 5. 2021 na webových stránkách školy www.  4zszdar.cz  . Tímto dnem začíná běžet  lhůta na 
odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje 
Vysočina, a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

 PaedDr. Jaroslav Ptáček

                                                                                                                                         ředitel školy             
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