
 
 

 
…………………………………………………. (jméno a příjmení zákonného zástupce uchazeče) 

……………………………………………….… (jméno a příjmení uchazeče/dítěte) 

……………………………………………….… (místo trvalého pobytu uchazeče/dítěte) 

 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE          NAŠE ZNAČKA          VYŘIZUJE / LINKA                    MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM 

         Mgr. Zuzana Příkazská Brno 

 
 
Informace sdělované v souvislosti se správním řízením o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, 

Brno, Veslařská 234, od 1. 9. 2022 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dnem doručení žádosti Vaší dcery/Vašeho syna………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
(jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu uchazeče) (dále jen „uchazeč“)  
 

bylo zahájeno správní řízení ve věci jeho přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,  
jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234,  
od 1. 9. 2022. 
 
V souvislosti s uvedeným správním řízením Vám sdělujeme následující informace. 
 
Správní orgán 

O přijetí, resp. nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne Základní škola 
a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234, svým ředitelem. 
 
Registrační číslo 

Pro účely správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž 
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234,  
od 1. 9. 2022, je uchazeči přiděleno registrační číslo ……………………. (doplní se konkrétní 

registrační číslo). 
 
Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí 

Před vydáním rozhodnutí máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,  
a to v pondělí 13. 6. 2022 v čase od 8:00 do 11:00 hodin a dále od 12:00 do 15:00 hodin 
v kanceláři sociální pracovnice Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 
234 v budově Speciálně pedagogického centra (SPC) v 1. patře (místnost 4C11). 
 



 
Oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí uchazeče 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na přístupném místě ve škole,  
a to na dveřích hlavního vchodu školy, a současně na webových stránkách školy www.zslogo.cz. 
 
Den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 
řízení u každého uchazeče je úterý 14. 6. 2022. 
 
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 
uchazeče bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů. 
 
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení  
u každého uchazeče se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. 
 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout v úterý 14. 6. 2022 v čase  

od 8.00 do 11.00 hodin a dále od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři sociální pracovnice školy 
v 1. patře budovy SPC (místnost 4C11) nebo na informativní schůzce pro zákonné zástupce  
(o přesném termínu konání této schůzky budou zákonní zástupci s předstihem informováni). 
 
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci do vlastních rukou,  
a to osobním předáním v Základní škole a mateřské škole logopedické v úterý 14. 6. 2022  
v čase od 8.00 do 11.00 hodin a dále od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři sociální pracovnice 
školy v 1. patře budovy SPC (místnost 4C11) nebo poštovní zásilkou doručenou do vlastních 
rukou. 
 
 
 
V Brně dne…………..                                                             ………….……...………………..…. 
                                                                                                      PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. 
                                                                                                                       ředitel školy 
 
Převzal dne: ………………………...…. 

Podpis zákonného zástupce uchazeče                                      ……..………………………...……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


