
                Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek 
                                        příspěvková organizace 
 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání pro šk. r. 2022/2023 v MŠ Dobratice 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres 

Frýdek-Místek rozhodla svým ředitelem podle ustanovení  § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 

(školský zákon) v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023 do Mateřské školy v Dobraticích níže uvedeným uchazečům. 

Písemné rozhodnutí o přijetí se podle nové legislativy již nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí je 

možné si vyzvednout 31. 5. 2022 v době od 9:00 – 14:30 hod. na sekretariátu ZŠ Dobratice, 

v opačném případě bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou. V případě dotazů kontaktujte 

ředitelku Základní školy a mateřské školy Dobratice Mgr. Karlu Peterkovou (email 

zs.dobratice@post.cz, tel. 558 651 255).  

Děkujeme všem, kteří se na zápisu podíleli. 

Poř. č.  Registr. Č. Rozhodnutí  Poř. č.  Registr. Č. Rozhodnutí 

1.  ZSD1  přijat (a)  16.  81164  přijat (a) 

2.  81532  přijat (a)  17.   81716  přijat (a) 

3.  83771  přijat (a)  18.  80584  nepřijat (a) 

4.  82811  přijat (a)  19.  80568  nepřijat (a) 

5.  80335  přijat (a)  20.  80333  nepřijat (a) 

6.  80262  přijat (a)  21.  80263  nepřijat (a) 

7.  82489  přijat (a)  22.  80657  nepřijat (a) 

8.  81292  přijat (a)  23.  82263  nepřijat (a) 

9.  80579  přijat (a)  24.  80651  nepřijat (a) 

10.  80428  přijat (a)  25.  80751  nepřijat (a) 

11.  80436  přijat (a)  26.  80327  nepřijat (a) 

12.  81415  přijat (a)  27.  80445  nepřijat (a) 

13.  82390  přijat (a)  28.  80397  nepřijat (a) 

14.  80334  přijat (a)  29.  80265  nepřijat (a) 

15.  82773  přijat (a)  30.  81160  nepřijat (a)

           

V Dobraticích 30. 5. 2022      Mgr. Karla Peterková 

         ředitelka školy 
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