
 
Seznam  uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání 

 

 

ČJ. ZŠ-MŠ-BO/219/2021 

 

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 50 uchazečů s tímto registračním  číslem: 

 

Registrační číslo Rozhodnuto          Registrační číslo    Rozhodnuto 

WS32H                                  přijat                                                    VLO7K                                                      přijat 

1QU13                                   přijat                                                    6Q36E                                                      přijat 

ULPE7                                    přijat                                                     8QVCG                                                    přijat    

H9FER                                   přijat                                                     ONTPF                                                     přijat 

ZOL89                                   přijat                                                       BYZIA                                                     přijat 

U1794                                  přijat                                                     YOBSX                                                      přijat 

XBM2D                                přijat                                                       IZVOG                                                     přijat      

FLBFB                                   přijat                                                     GKMYX                                                    přijat 

NACHA                                přijat                                                      JBBD6                                                     přijat 

AXANH                                přijat                                                     MLLXH                                                     přijat 

JFV77                                   přijat                                                      HXUTF                                                    přijat 

1N9WU                               přijat                                                      ILL5G                                                      přijat                             

OXCXF                                 přijat                                                       ABXHV                                                   přijat 

VG3U0                                přijat                                                       LQXJI                                                      přijat 

V5MUK                               přijat                                                       Z6W39                                                   přijat  

ZV7SA                                 přijat                                                        XXABL                                                    přijat 

ZDVUH                               přijat                                                        4OAML                                                  přijat 

XTZYC                                 přijat                                                        Z6E0L                                                     přijat 



Registrační číslo                              Rozhodnuto 

F00FA                                                      přijat 

Y9WPT                                                    přijat 

M3YD5                                                    přijat 

3H7IR                                                      přijat 

FBA4X                                                     přijat 

3YPH8                                                     přijat 

PN7S0                                                     přijat 

FAP3Y                                                      přijat 

9VND4                                                    přijat 

K34PB                                                     přijat 

HC7VY                                                    přijat 

WSBKA                                                   přijat 

KRY66                                                     přijat 

8MLD4                                                   přijat  

XKTDD                                                    přijat 

  

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 26. 4. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno 
dne 26. 4. 2021 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. 

 

Mgr. Jindřich Daněk v. r.  

                  ředitel školy 


