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VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.ROČNÍKŮ 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v základní škole  

pro školní rok 2022/2023 
Č.j. 299/2022 

V Děčíně 2.5.2022 

Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace, zastoupena 
ředitelkou školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 
odst. 2 písm. e), § 46 zákona, v přímé souvislosti s ust. § 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, rozhodla na 
základě přihlášení k zápisu k povinné školní docházce takto: 

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání od 1.9.2022 

v Základní škole Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace, od školního 
roku 2022/2023 uchazečům s těmito registračními čísly (viz níže). 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno osobně zákonným zástupcům na přípravné 
schůzce s rodiči budoucích prvňáčků – dne 9.6.2022 v 16:00h. - v prostorách školní jídelny 
(Školní jídelna Děčín I., Sládkova 1300/13, příspěvková organizace). 

V případě dotazů nás kontaktujte na 412 517 063. 

Poučení: 
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 02.05.2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. 
Dále bylo zveřejněno dne 02.05.2022 na webových stránkách školy www.zsdckomen.cz. 
Tímto dnem začíná běžet lhůta pro odvolání.  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím ředitelky Základní školy Děčín I, Komenského 
náměstí 622/3, příspěvkové organizace. 

 
Mgr. Olga Křivohlavá  - ředitelka školy 

 

Sejmuto dne:___________  

 



   Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace 
_____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
Komenského náměstí 622/3                                                                                                                tel.: 412 517 063 
405 02  Děčín I                                                                                                                                        skola@zsdckomen.cz 
IČO: 72743492                                                                                                                                        www.zsdckomen.cz 
 

 



   Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace 
_____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
Komenského náměstí 622/3                                                                                                                tel.: 412 517 063 
405 02  Děčín I                                                                                                                                        skola@zsdckomen.cz 
IČO: 72743492                                                                                                                                        www.zsdckomen.cz 
 

 


		2022-05-02T06:52:36+0200
	Olga Křivohlavá




