
                     Mateřská škola Socháňova, 
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Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
ČJ: 4/2019                                                                                 

 
Mateřská škola Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176 jako příslušný správní orgán 
rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 dst. 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 k předškolnímu vzdělávání od 
následujícího školního roku takto: 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo 
rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Socháňova, Praha 6 – Řepy, 
Socháňova 23/1176 uchazečů s tímto registračním číslem: 
 

Registrační číslo          Rozhodnuto                 Registrační číslo           Rozhodnuto 
  1                                    přijato                           29                                    přijato                                   
  2                                    přijato                           30                                    přijato 
  3                                    přijato                           31                                    přijato 
  4                                    přijato                           32                                    přijato 
  5                                    přijato                           33                                    přijato 
  6                                    přijato                           34                                    přijato 
  7                                    přijato                           35                                    přijato 
  8                                    přijato                           36                                    přijato 
  9                                    přijato                           37                                    přijato 
10                                    přijato                           38                                    přijato 
11                                    přijato                           39                                    přijato 
14                                    přijato                           40                                    přijato 
15                                    přijato                           41                                    přijato 
16                                    přijato                           42                                    přijato 
17                                    přijato                           43                                    přijato 
18                                    přijato                           45                                    přijato 
19                                    přijato                           46                                    přijato 
20                                    přijato                           47                                    přijato 
21                                    přijato                           48                                    přijato 
22                                    přijato                           49                                    přijato 
23                                    přijato                           50                                    přijato 
25                                    přijato                           51                                    přijato 
26                                    přijato                           52                                    přijato 
27                                    přijato                           53                                    přijato 
28                                    přijato                           54                                    přijato        



Registrační číslo                       Rozhodnuto 
55                                               přijato  
56                                               přijato 
57                                               přijato 
58                                               přijato 
59                                               přijato 
60                                               přijato 
61                                               přijato 
62                                               přijato 
63                                               přijato 
65                                               přijato 
66                                               přijato 
67                                               přijato 
68                                               přijato 
 
 
 
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 05. 2019 na úřední desce školy. Dále bylo také  
dne 29. 05. 2019 zveřejněno na webových stránkách školy www.ms-sochanova.cz. 
 
O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/004 Sb., správního 
řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte 
ve škole. 
 
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do 
protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání. 
 
 
 
 
 
 
 
Dana Kadlečková v.r. 
řediteklka školy 
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