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                                 Učíme prožitkem 

 

Hovorčovice, 26. 4. 2019 

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 2019/2020. 

1) Přijatí a nepřijatí uchazeči pro školní rok 2019/2020: 
 

registrační číslo dítě přijato/nepřijato do 1. ročníku 

ZSH – 05/2019 dítě přijato 

ZSH – 06/2019 dítě přijato 

ZSH – 07/2019 dítě přijato 

ZSH – 08/2019 dítě přijato 

ZSH – 10/2019 dítě přijato 

ZSH – 11/2019 dítě přijato 

ZSH – 12/2019 dítě přijato 

ZSH – 13/2019 dítě přijato 

ZSH – 14/2019 dítě přijato 

ZSH – 15/2019 dítě přijato 

ZSH – 16/2019 dítě přijato 

ZSH – 17/2019 dítě přijato 

ZSH – 18/2019 dítě přijato 

ZSH – 19/2019 dítě přijato 

ZSH – 20/2019 dítě přijato 

ZSH – 21/2019 dítě přijato 

ZSH – 22/2019 dítě přijato 

ZSH – 23/2019 dítě přijato 

ZSH – 24/2019 dítě přijato 

ZSH – 25/2019 dítě přijato 

ZSH – 26/2019 dítě přijato 

ZSH – 27/2019 dítě přijato 

ZSH – 28/2019 dítě přijato 

ZSH – 29/2019 dítě přijato 

ZSH – 30/2019 dítě přijato 

ZSH – 31/2019 dítě přijato 

ZSH – 32/2019 dítě přijato 

ZSH – 35/2019 dítě přijato 

ZSH – 36/2019 dítě přijato 
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ZSH – 37/2019 dítě přijato 

ZSH – 38/2019 dítě přijato 

ZSH – 39/2019 dítě přijato 

ZSH – 40/2019 dítě přijato 

ZSH – 49/2019 dítě přijato 

ZSH – 42/2019 dítě nepřijato 

ZSH – 43/2019 dítě nepřijato 

ZSH – 44/2019 dítě nepřijato 

ZSH – 45/2019 dítě nepřijato 
 

2) Udělení odkladu povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020: 
 

registrační číslo udělení odkladu 

ZSH – 46/2019 odklad školní docházky 

ZSH – 47/2019 odklad školní docházky 

ZSH – 48/2019 odklad školní docházky 
 

3) Pozastavení správního řízení ve věci Odklad povinné školní docházky ve školním roce 
2019/2020 nebo chybějící dokumentace: 
 

registrační číslo přerušení správního řízení – odklad 

ZSH – 09/2019 přerušení správního řízení 

ZSH – 33/2019 přerušení správního řízení 

ZSH – 34/2019 přerušení správního řízení 

ZSH – 41/2019 přerušení správního řízení 
 
 
 

Děti, které žádají o odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020, 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. 
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