
Seznam žáků nově přijatých na školní rok 2018/2019
výuka v budově Švermova 4

Rozhodnut o přijet ke vzdělávání

Čj. ZSŠ v 4 - 25/2018

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislost s ust.
§ 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)  v řízení o žádost přijeet ke školnímu vzdělávání  od následujícího školního roku  takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádoset o přijeet ke školnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijeet  ke školnímu
vzdělávání v Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 uchazečů s etmto registračním  číslem:

Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto

101 přijat(a) 206 přijat(a) 404 přijat(a)

102 přijat(a) 208 přijat(a) 405 přijat(a)

103 přijat(a) 210 přijat(a) 406 přijat(a)

104 přijat(a) 211 přijat(a) 408 přijat(a)

105 přijat(a) 301 přijat(a) 409 přijat(a)

106 přijat(a) 302 přijat(a) 410 přijat(a)

107 přijat(a) 303 přijat(a) 501 přijat(a)

109 přijat(a) 304 přijat(a) 502 přijat(a)

110 přijat(a) 308 přijat(a) 503 přijat(a)

111 přijat(a) 309 přijat(a) 504 přijat(a)

201 přijat(a) 310 přijat(a) 505 přijat(a)

202 přijat(a) 311 přijat(a) 506 přijat(a) 

203 přijat(a) 401 přijat(a) 507 přijat(a)

204 přijat(a) 402 přijat(a) 508 přijat(a)

205 přijat(a) 403 přijat(a) 509 přijat(a)

510 přijat(a) 707 přijat(a) po 
odkladu

622 přijat(a) 



511 přijat(a) 708 přijat(a) po 
odkladu

628 přijat(a)

512 přijat(a) 709 přijat(a) po 
odkladu

631 přijat(a) po 
odkladu

513 přijat(a) 602 přijat(a)

701 přijat(a) po 
odkladu

603 přijat(a) 

702 přijat(a) po 
odkladu

611 přijat(a)

703 přijat(a) po 
odkladu

612 přijat(a) 

704 přijat(a) po 
odkladu

613 přijat(a)

705 přijat(a) po 
odkladu

617 přijat(a)

706 přijat(a) po 
odkladu

620 přijat(a)

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 18. 04. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také 
zveřejněno dne 18. 04. 2017 na webových stránkách školy www.  4zszdar.cz  . Tímto dnem začíná běžet  lhůta na 
odvolání. Prot tomuto rozhodnuet se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje 
Vysočina, a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnuet vydal.

PaedDr. Jaroslav Ptáček

   ředitel školy                                                                                         
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