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Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – zveřejnění výsledků 
 
 

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění k 1. 9. 2017 
zveřejňuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Chotyně, p.o. kompletní výsledky řízení o 
přijetí k základnímu vzdělávání, které se konalo dne 18. 4. 2018. 
 
 
registrační číslo uchazeče      výsledek řízení 
 
 
 
23 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

25 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

27 / 2018    odklad povinné školní docházky o jeden školní rok 

29 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

31 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání  

33 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

35 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

37 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

39 / 2018    přerušené správní řízení 

41 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

43 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

45 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

47 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

53 / 2018    je přijat(a) od školního roku 2018 / 2019 k základnímu vzdělávání 

55 / 2018    přerušené správní řízení 

 

 

 

 

 
V Chotyni 19 .4. 2018      Mgr. et Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy 


