
 

 

1 

 
 

19800 Praha 9 – Černý Most, IČO 70884501, tel/fax 281918535, 
www.mskoralekpraha.cz 

 

Výsledky zápisu do mateřské školy 
pro školní rok 2021/2022 

Seznam registračních čísel dětí přijatých 
k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 

Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 

jako správní orgán příslušný rozhodla prostřednictvím 

ředitelky podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 34 téhož 

zákona o přijetí dětí, jejichž správní řízení o přijetí je vedeno 

pod těmito registračními čísly: 

5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 24, 26, 

http://www.mskoralekpraha.cz/


 

 

2 

27, 28, 31, 32, 33, 34, 

36, 38, 39, 41, 42, 44, 

45, 46, 47, 48, 51, 53, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 

65, 67, 69, 71, 72, 75, 

76, 78, 79, 80, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 92, 97, 

98, 99, 101, 102, 103, 

105, 112, 114.  
Zveřejněním registračních čísel dětí přijatých se považuje 

rozhodnutí o přijetí za doručené.  Do 15 dnů ode dne 

zveřejnění je možné podat odvolání proti vydanému 
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rozhodnutí k MHMP prostřednictvím ředitelky MŠ. Sdělení, 

že dítě do MŠ nenastoupí, protože nastoupí v jiné MŠ, kde je 

také přijato, není odvoláním, je pouze sdělením 

o nenastoupení. Toto sdělení je nutné učinit neodkladně, 

na uvolněné místo může být přijato další dítě.  

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno zákonným zástupcům 

dětí dopisem s doručenkou. 

Rodiče přijatých dětí žádáme, aby do 7.6.2021  zprávou 

na adresu reditelna@mskoralekpraha.cz potvrdili nástup 

dítěte do MŠ od 1. 9. 2021. 

Pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 14. června 2021 

od 16.00 na střeše budovy B – vchod pro    a    z ulice 

Maňákova, informační schůzka.  

Dnem přijetí vzniká zákonným zástupcům dítěte povinnost 

plateb školného, na schůzce rovněž obdržíte variabilní 

symboly pro platby školného a stravného. Informace 

k povinnému vzdělávání dětí v MŠ je obsažena ve školním 

řádu platném od 1. 9. 2020, který je dostupný na webu MŠ. 

Děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání školné 

neplatí. 

 

Bc. Olga Štěpánková, řed. MŠ 
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