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RozHoDNUTí o PŘIJETí Kz^KLADNíutu VZDĚLÁvÁruí
Do 1, RoČNíKu zŠ rÁnonsxÁ

pro školní rok 202212023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základni škola, Praha 4, Táborská 45, zastoupená ředitelem školy

rozhodlapodle ustanovení §46, § 165odst.2písm. e) a§ 183odst. 1 zákonač,56112004 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, tak, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole, Praha 4, Táborská 45 od školního roku 202212023 žádostem s uvedenými registračními čísly, viz
Výsledky zápisu do Základníškoly, Praha 4, Táborská 45.

ooŮvooruĚruí:
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal

prostřednictvím svého zákonného zástupce, Počet přijatých žádostí je 98,

Do Základní školy, Praha 4, Táborská 45 byly k základnímu vzdělávání pro školní rok202212023 přijaty děti splňující

kritéria č.1 a2 (dle soupisu kritérií zveřejněných dne 1 .3.2022 na úřední desce a webových stránkách školy) a

v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd. Počet přijatých dětí je 59.

pouČeruÍ:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města

Prahy prostřednictvím ředitelství školy do 15 dnů po doručení tohoto rozhodnutí.

Učastníci řízení ajejich zástupci mají v souladu s § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu, a to v době úředních

hodin kanceláře školy (pracovní dny 9.00 - 15,00 hodin, tel, 241 029 320).

PhDr. Bc, František Prokop
ředitel školy

ř,rmffi 9
.ó Wlž ý,
Ý:l.r_lyř

/,-71 ,/'

ťbR-L;Jz-O /


