
 

Seznam  uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání 

 

 

ČJ. ZŠ-MŠ-BO/336/20220 

 

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 44 uchazečů s tímto registračním  číslem: 

 

Registrační číslo    Rozhodnuto    Registrační číslo   Rozhodnuto           Registrační číslo        Rozhodnuto 

YSXJO                            přijat                                   VD9I0                 přijat                         AA216                        přijat 

CPJ47                             přijat                                   CF2C7                 přijat                        8FH6K                         přijat 

XSUNE                            přijat                                  HWKS2               přijat                         LBEGC                        přijat 

R8GM8                          přijat                                    GFD2L                přijat                        FXVYU                        přijat 

ZW0VF                           přijat                                   5DU1O               přijat                         S10C8                        přijat 

42N4L                             přijat                                    FBC6Y                přijat                         T78J1                        přijat  

AJMNP                           přijat                                     PEX8Y                přijat                         9J7PV                       přijat 

LE93T                              přijat                                    OKP56                přijat                        FVTVT                       přijat 

88ACZ                             přijat                                     D6BJR                přijat 

KD88Q                             přijat                                    3M4XU              přijat 

H3AHM                            přijat                                    0FF67                přijat 

LIWMQ                             přijat                                   SH9K3                přijat                             

9LBOI                                přijat                                    U094K               přijat 

5QGVQ                             přijat                                    KJ7N4                přijat 

HX8Z4                               přijat                                    5DOOZ              přijat  

PRWPB                              přijat                                    S2EWL              přijat 

PSWS1                               přijat                                    A90GY              přijat 

AJW2G                              přijat                                    IEHNU               přijat 



 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 20. 4. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno 

dne 20. 4. 2022 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  

                  ředitel školy 


