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Přidělení registračního čísla, možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovolte, abych Vás informoval o postupu, který následuje po podání žádosti o přijetí k základnímu 

vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková 

organizace. 

 

- O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne škola ve správním řízení. 

- Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, a to v úterý 13. 4. 2021 od 8:00 do 16:00 a ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 8:00 do 14:00. 

- Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním 

číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole, a to na úřední 

desce a na vchodu do pavilonu E. Dále se uvedený seznam zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, tj. na webových stránkách školy www.zs1plzen.cz. 

- Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého dítěte bude 

zveřejněn alespoň po dobu 15 dnů. 

- Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 

řízení u každého dítěte je v pátek 30. 4. 2021. 

- Zveřejněním uvedeného seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za 

oznámená. Proto se rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nedoručují do vlastních rukou poštovní 

zásilkou nebo osobním předáním. 

- Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout v kanceláři 

školy od středy 5. 5. 2021 po telefonické domluvě na telefonním čísle 378 028 255. 

 

- Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonnému zástupci dítěte 

poštovní zásilkou do vlastních rukou. 

 
Pro účely přijímání k základnímu vzdělávání do shora uvedené školy od školního roku 2021/2022 bylo 

Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které jste obdrželi v e-mailu s potvrzením o registraci k zápisu. 

Registrační číslo si uschovejte. Použijete jej také v srpnu pro přístup do Školy online (informace o třídě a 

třídním učiteli). 

 

Plzeň 18. 3. 2021 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Radek Dolenský 

ředitel školy 


