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Rozhodnutí o přijetí žáků cizinců k základnímu 
vzdělávání 

 
 
Základní škola Svitavy, Felberova 2, Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lány, příspěvková organizace, 
podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,  rozhodla jako příslušný správní orgán v souladu 
s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o 
žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2022/2023 takto: 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí 
ke školnímu vzdělávání v Základní škole Svitavy, Felberova 2, Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lány, 
příspěvková organizace, ve školním roce 2022/2023 celkem 4 uchazeče s tímto registračním číslem: 

 
 
 

ZŠF/Z/655 
ZŠF/Z/656 

ZŠF/Z/657 
ZŠF/Z/658 

 
 

Odůvodnění: Řiźeni ́o přijeti ́ k základniḿu vzděláváni ́bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců 
přihlášeniḿ žáka k zápisu k povinné školni ́ docházce na naši ́ škole. Splněna byla všechna zákonná 
kritéria vyplývajići ́ z § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném zněni.́ Na základě těchto 
skutečnosti ́zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijeti ́do 1. ročniḱu Základní školy Svitavy, Felberova 
2, Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lány, příspěvková organizace. 

Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 6. 2022 na veřejně přístupném místě před budovou 
školy. Dále bylo zveřejněno dne 10. 6. 2022 na webových stránkách školy www.zsfelberova.svitavy.cz. 
Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, prostřednictvím ředitelky Základní školy Svitavy, Felberova 2, Felberova 669/2, 
568 02 Svitavy – Lány, příspěvková organizace. 

 
 
Ve Svitavách 10. 6. 2022 

 
 
 
Mgr. Jana Pazderová  

                  ředitelka školy 
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