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Rozhodnutí 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 
про зарахування учня до початкової школи 

 
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává /Директор/ка початкової школи, обов'язки якого/якої 
виконує Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný 
správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že 

 
vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání 

/Цим повідомляє Вам, що прийняв/ла рішення про зарахування учня/учениці 
v Základní škole, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023 
 
registrační kód ročník 

 
registrační kód ročník 

1 3. ročník 
 

17 8. ročník 
2 9. ročník 

 
18 1. ročník 

3 1. ročník 
 

19 8. ročník 
4 3. ročník 

 
20 3. ročník 

5 4. ročník 
 

21 1. ročník 
6 8. ročník 

 
22 5. ročník 

7 2. ročník 
 

24 6. ročník 
8 8. ročník 

 
26 5. ročník 

9 7. ročník 
 

27 4. ročník 
12 3. ročník 

 
28 5. ročník 

13 5. ročník 
 

29 3. ročník 
14 7. ročník 

 
30 5. ročník 

15 8. ročník 
 

32 1. ročník 
16 3. ročník 

 
33 1. ročník 

 
                                                                

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to 
prostřednictvím ředitelky Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace ke krajskému úřadu 
Libereckého kraje. 
 
Podpis a datum podpisu ředitelky školy:  17.6.2022 
Datum zveřejnění rozhodnutí: 17.6.2022  
        Mgr. Jarmila Hegrová 
              ředitelka školy 
 
Seznam je zveřejněn rovněž na webových stránkách školy: www.zssvermova.cz.   
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