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Dodatečné rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Č.j.: 146/2017/Ši 

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková or-

ganizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla, podle ustanovení § 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 v platném znění ve správním řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od 

školního roku 2017/2018 takto: 

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo roz-

hodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Barrandov, Pra-

ha 5, Chaplinovo nám. 1/615, 32 uchazečů s tímto registračním číslem: 

Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto 

146/2017/Ši/Krt/1  přijat 146/2017/Ši/Krt/17  přijat 

146/2017/Ši/Krt/2  přijat 146/2017/Ši/Krt/18  přijat 

146/2017/Ši/Krt/3  přijat 146/2017/Ši/Krt/19 přijat 

146/2017/Ši/Krt/4 přijat 146/2017/Ši/Krt/20 přijat 

146/2017/Ši/Krt/5 přijat 146/2017/Ši/Krt/21 přijat 

146/2017/Ši/Krt/6 přijat 146/2017/Ši/Krt/22 přijat 

146/2017/Ši/Krt/7 přijat 146/2017/Ši/Krt/23 přijat 

146/2017/Ši/Krt/8 přijat 146/2017/Ši/Krt/24 přijat 

146/2017/Ši/Krt/9 přijat 146/2017/Ši/Krt/25 přijat 

146/2017/Ši/Krt/10 přijat 146/2017/Ši/Krt/26 přijat 

146/2017/Ši/Krt/11  přijat 146/2017/Ši/Krt/27  přijat 

146/2017/Ši/Krt/12  přijat 146/2017/Ši/Krt/28  přijat 

146/2017/Ši/Krt/13 přijat 146/2017/Ši/Krt/29 přijat 

146/2017/Ši/Kr/14 přijat 146/2017/Ši/Krt/30 přijat 

146/2017/Ši/Kr/15 přijat 146/2017/Ši/Krt/31 přijat 

146/2017/Ši/Kr/16 přijat 146/2017/Ši/Krt/32 přijat 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 26. 4. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy 

(nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 13. 4. 2017 
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na webových stránkách školy www.zsbarr.cz . Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na od-

volání. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

Odvolání se podává výhradně prostřednictvím příspěvkové organizace, Základní školy a ma-

teřské školy Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy,  Chaplinovo nám. 1/615, a rozhoduje o 

něm Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže, Jungmannova 35, 110 00 Pra-

ha 1.  

 

 

kulaté razítko      Mgr. Jana Fričová 

         ředitelka školy 
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