
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 
Smetanova 1526, 396 01 Humpolec 

 

Číslo jednací: MS199/2022 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ust. § 165 
odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s ust. § 34 a ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
ve věci řízení o žádostech k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 
2022/2023 takto: 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 
Humpolec, Smetanova 1526, bylo v rámci zápisu vyhlášeného podle školského zákona rozhodnuto 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání celkem 108 uchazečů s tímto registračním číslem:  
  

Registrační 
číslo 

Rozhodnuto  Registrační 
číslo 

Rozhodnuto  Registrační 
číslo 

Rozhodnuto 

Z2022-002 přijat  Z2022-052 přijat  Z2022-103 přijat 

Z2022-003 přijat  Z2022-053 přijat  Z2022-104 přijat 

Z2022-004 přijat  Z2022-054 přijat  Z2022-107 přijat 

Z2022-006 přijat  Z2022-055 přijat  Z2022-109 přijat 

Z2022-007 přijat  Z2022-056 přijat  Z2022-111 přijat 

Z2022-008 přijat  Z2022-057 přijat  Z2022-112 přijat 

Z2022-009 přijat  Z2022-058 přijat  Z2022-114 přijat 

Z2022-010 přijat  Z2022-059 přijat  Z2022-117 přijat 

Z2022-011 přijat  Z2022-060 přijat  Z2022-118 přijat 

Z2022-012 přijat  Z2022-061 přijat  Z2022-119 přijat 

Z2022-014 přijat  Z2022-062 přijat  Z2022-120 přijat 

Z2022-016 přijat  Z2022-063 přijat  Z2022-121 přijat 

Z2022-019 přijat  Z2022-064 přijat  Z2022-122 přijat 

Z2022-020 přijat  Z2022-066 přijat  Z2022-123 přijat 

Z2022-021 přijat  Z2022-067 přijat  Z2022-125 přijat 

Z2022-024 přijat  Z2022-069 přijat  Z2022-127 přijat 

Z2022-025 přijat  Z2022-070 přijat  Z2022-128 přijat 

Z2022-026 přijat  Z2022-072 přijat  Z2022-130 přijat 

Z2022-027 přijat  Z2022-074 přijat  Z2022-131 přijat 

Z2022-028 přijat  Z2022-076 přijat  Z2022-133 přijat 

Z2022-030 přijat  Z2022-078 přijat  Z2022-136 přijat 

Z2022-031 přijat  Z2022-081 přijat  Z2022-138 přijat 

Z2022-032 přijat  Z2022-082 přijat  Z2022-140 přijat 

Z2022-034 přijat  Z2022-083 přijat  Z2022-141 přijat 

Z2022-036 přijat  Z2022-084 přijat  Z2022-142 přijat 

Z2022-038 přijat  Z2022-085 přijat  Z2022-143 přijat 

Z2022-039 přijat  Z2022-086 přijat  Z2022-145 přijat 

Z2022-042 přijat  Z2022-088 přijat  Z2022-146 přijat 

Z2022-043 přijat  Z2022-090 přijat  Z2022-149 přijat 

Z2022-044 přijat  Z2022-093 přijat  Z2022-151 přijat 

Z2022-045 přijat  Z2022-095 přijat  Z2022-152 přijat 

Z2022-046 přijat  Z2022-097 přijat  Z2022-155 přijat 

Z2022-047 přijat  Z2022-098 přijat  Z2022-156 přijat 

Z2022-049 přijat  Z2022-099 přijat  Z2022-157 přijat 

Z2022-050 přijat  Z2022-100 přijat  Z2022-158 přijat 

Z2022-051 přijat  Z2022-102 přijat  Z2022-159 přijat 



Toto oznámení bylo zveřejněno dne 30. května 2022 na veřejně přístupném místě ve škole 
(na dveřích hlavních vchodů všech pracovišť mateřské školy) a na webových stránkách 
www.mshumpolec.cz v sekci „vývěska“. 
 
O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. 
Proti rozhodnutí o přijetí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (tj. ode dne 30. 5. 2022). 
Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 se sídlem 
Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina. 
 
Umístění přijatých dětí na jednotlivá pracoviště není součástí rozhodnutí a bude oznámeno 
až po dalším zápisu, který se týká pouze dětí-cizinců s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na 
Ukrajině, tj. až po 8. 6. 2022.  
 
Děkuji za pochopení. 
        
 
 

Kulaté razítko 

 
 
 

 
           Mgr. Hana Koudelová 

 ředitelka mateřské školy 
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