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                                 Učíme prožitkem 

 

Hovorčovice 10. 5. 2021 

Právnická osoba, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková 

organizace, prostřednictvím své ředitelky oznamuje podle ustanovení § 46 odst. 1), § 165 odst. 2), písm. e)  

a v souladu se zněním § 183 odst. 2) 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., 

správní řád v platném znění zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu 

vzdělávání ve školním roce 2021/2022. 

1) Přijatí a nepřijatí uchazeči pro školní rok 2021/2022: 
 

registrační číslo dítě přijato/nepřijato do 1. ročníku 

MKMET 
dítě přijato 

EDO3I 
dítě přijato 

W3VP2 
dítě přijato 

2BTCQ 
dítě přijato 

AGIOX 
dítě přijato 

DQK42 
dítě přijato 

I8DF0 
dítě přijato 

RVGR4 
dítě přijato 

6V3RJ 
dítě přijato 

8DBE0 
dítě přijato 

7U8B2 
dítě přijato 

8KBGM 
dítě přijato 

KKJLJ 
dítě přijato 

BC0FQ 
dítě přijato 

8KNS8 
dítě přijato 

A9HYH 
dítě přijato 

32D1G 
dítě přijato 

7P130 
dítě přijato 

79XFD 
dítě přijato 
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BF7PE 
dítě přijato 

SXA1V 
dítě přijato 

PH2X6 
dítě přijato 

UROMY 
dítě přijato 

RDUNU 
dítě přijato 

W6WE8 
dítě přijato 

QSU8U 
dítě přijato 

8PE14 
dítě přijato 

5LFRI 
dítě přijato 

KALG1 
dítě přijato 

JNVP0 
dítě přijato 

E2X2X 
dítě přijato 

4W1BD 
dítě přijato 

HZ19O 
dítě přijato 

V1LEC 
dítě přijato 

A1M4B 
dítě přijato 

60DZE 
dítě přijato 

3YKJN 
dítě přijato 

8HFNP 
dítě přijato 

CEBNI 
dítě přijato 

VFCV0 
dítě přijato 

XTNA5 
dítě nepřijato 

EQ3KG 
dítě nepřijato 

8XPQD 
dítě nepřijato 

C89GI 
dítě nepřijato 

YTOPY 
dítě nepřijato 

XIPA3 
dítě nepřijato 
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2) Uchazeči, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022: 
 

registrační číslo udělení odkladu 

057WU 
odklad školní docházky 

GODPG 
odklad školní docházky 

N5B1B 
odklad školní docházky 

O3TR2 
odklad školní docházky 

IKE2D 
odklad školní docházky 

TVGNT  
odklad školní docházky 

 
3) Uchazeči, u kterých došlo k pozastavení správního řízení ve věci chybějící dokumentace  

pro přijetí nebo ve věci odklad povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022: 
 

registrační číslo přerušení správního řízení – odklad 

DPGMD 
přerušení správního řízení 

LVEZ3 
přerušení správního řízení 

0M8AY 
přerušení správního řízení 

IBCDH 
přerušení správního řízení 

3YRVO 
přerušení správního řízení 

BW4SX 
přerušení správního řízení 

IR0H7 
přerušení správního řízení 

 
Děti, které žádají o odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, musí znovu přijít k zápisu do první třídy ve 

své spádové škole, který je plánován dle zákona vždy v období dubna aktuálního roku pro nástup do ZŠ.  

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.  
Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě nebudou vydávána, jen v případě, pokud o ně zákonný zástupce požádá. 
V takovém případě, prosím, kontaktujte přímo ředitelku školy, Mgr. Janu Hirkovou, na mailu: 
reditel@skolahovorcovice.cz.  
Rozhodnutí o nepřijetí, přerušení a odkladu budou zaslána zákonným zástupcům v listinné podobě poštou na 
doručenku. 

 

 
Mgr. Jana Hirková 
ředitelka školy 

mailto:reditel@skolahovorcovice.cz

