
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

 

JID: SLESSS00106414 

 

 

 

Losování byli přítomni: 

Vedení školy:   Mgr. Jana Petrová 

Zástupce školské rady:  Petr Pražma 

Zástupce z MŠ Olbrachtova: Bc. Michaela Kolarzová 

 

 

Zahájení losování:  8.30 hod. 

 

Ukončení losování:  9.00 hod. 

 
 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy U Lesa, Karviná, příspěvková organizace jako 

příslušný správní orgán podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e), zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 

řád), projednala všechny žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 

Olbrachtova, pro školní rok 2020/2021 přijatých v době zápisu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 a 

dle vydaných kritérií ze dne 14. 04. 2020 přijala ke dni 26. 5. 2020 k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole Olbrachtova od 1. 9. 2020 celkem 20 žadatelů. Pořadí žadatelů odpovídá 

směrnici o pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, tj. od    

1. 9. 2020. 

 

Žadatelé, kteří získali pouze 1 bod dle dané směrnice, se zařadili do losování o poslední dvě 

volná místa. Losem jsou stanovení dva přijatí uchazeči a jeden nepřijatý.  

 
Do losování byla zařazena tato registrační čísla: 18/2020, 19/2020, 23/2020. 

 

Pořadí přijatých uchazečů: 

1. 19/2020 

2. 18/2020 

 

Nepřijatý uchazeč: 

1. 23/2020 

 

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v MŠ Olbrachtova pro školní rok 2020/2021 ze dne 25. 5. 2020 

 
Vypracovala 

 

Mgr. Jana Petrová  

ředitelka školy 

Schválil 

 

Mgr. Jana Petrová  

ředitelka školy 

Zpracováno dne  

 

 

25. 05. 2020 

Spisová značka 

 

 

ZŠL/0714/2020/01 

Číslo jednací  

 

 

ZŠL/0714/2020 



Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

 

JID: SLESSS00106414 

 

Za správnost: 

 

 

Zástupce vedení školy:   

Mgr. Jana Petrová, ředitelka školy  ________________________ 

 

 

 

Zástupce školské rady:   

Petr Pražma, předseda školské rady ________________________  

 

 

 

Zástupce z MŠ Olbrachtova:  

Bc. Michaela Kolarzová, zástupce  ________________________ 

ředitele pro předškolní vzdělávání 

 

 

             
          


