
  
 
 

 
 
 
 

Mateřská škola Zvole, příspěvková organizace 
Příčná 211, 252 45 Zvole 

IČO: 084 08 157 
 
 

Výzva k nahlédnutí do spisu č.j. 1/23/Záp 

Výzva k nahlédnutí do spisu ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvole, 

příspěvkové organizaci, Příčná 211, 25245 Zvole, IČO: 08408157, RED IZO: 691013632 na 

školní rok 2023/2024 je zveřejněna dne 4.5.2023. Zákonní zástupci byli elektronicky na 

webových stránkách školy a zveřejněním na vývěsce školy v souladu s §36 odst. 3 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, seznámeni s možností nahlédnutí do spisu a s možností vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí o přijetí.  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a na 

venkovní nástěnce na budově MŠ/ hlavní vchod/ od 31.5.2023 po dobu 15 dní.  

Registrační číslo podané žádosti bude žadateli vygenerováno při registraci k předzápisu.  

Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. 

Zákonný zástupce může písemně požádat o jeho vydání.  Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterými se vyhovuje, za oznámená.  

Rozhodnutí o nepřijetí je zákonným zástupcům doručováno prostřednictvím poštovních 

služeb. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se 

podává písemně, ředitelce školy, jejíž správní činnost vykonává Mateřská škola, příspěvková 

organizace, Příčná 211, 252 45 Zvole, nebo elektronicky na email: info@mszvole.cz se 

zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím 

datové schránky IDS jayc69c.   

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat 

údaje o tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 

správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník 

potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání 

rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150.00 Praha 5   
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Nahlížení do spisu bude umožněno dne: 18.5.2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin a to po 

předchozí domluvě se ředitelkou Blankou Mátlovou tel.: 602 368 860, nebo se zástupkyní 

Jitkou Bartkovou na telefonu 722 682 671.   

 

 

 

 

Ve Zvoli dne    ………………………………………..          Podpis, razítko školy…………………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce  ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


