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Seznam  uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání 
 
 
ČJ. ZŠ-MŠ_BO/167/2020 
 
Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 
odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího 
školního roku takto: 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu 
vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice škole 35 uchazečů s tímto registračním  číslem: 
 
Registrační číslo Rozhodnuto           Registrační číslo    Rozhodnuto 
8PZBA   přijat                                                   LL4WN                                                      přijat 
JGEPV   přijat                                                     M91LV                                                       přijat 
GOOMC                            přijat                                                      J11D1                                                        přijat    
66E4U                               přijat                                                      FYHUK                                                       přijat 
QCSLH                               přijat                                                      QYWW2                                                   přijat 
HBDDM  přijat                                                      WKADB                                                     přijat 
Y4F7X   přijat                                                        ZJ216                                                       přijat      
HZL95                                přijat                                                      DDDOB                                                     přijat 
14E27                                přijat                                                       8YA8G                                                      přijat 
69A3W                              přijat                                                      TNO50                                                      přijat 
RRKG5                               přijat                                                       ZCQV4                                                      přijat 
5QCE8                               přijat                                                       GG8YC                                                      přijat                             
93CYE                                přijat                                                        01225                                                       přijat 
WUOK6                             přijat                                                        E3UF7                                                      přijat 
WAMJY                             přijat                                                         2W01F                                                    přijat  
F0XU9                               přijat                                                         APD3L                                                     přijat 
BGWTF                             přijat                                                         LA3WF                                                    přijat 
SEP09   přijat 
  
 
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 16. 4. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno 
dne 16. 4. 2020 na webových stránkách školy. O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte 
ve škole.  
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat 
o  vydání jeho stejnopisu.  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno 
a proti tomuto nelze podat odvolání. 
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