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       ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

     Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00   
                       tel./fax: 267227511,info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz   

 

 
Výsledky zápisu do 1. tříd   

 

Č.j.: 323/2020-Ř/S10        Datum:  2.5.2020 

 

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání  
 

 

Lhůta pro podávání důkazů, návrhů a vyjádření činí 5 pracovních dnů 

od data zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném 

místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje 

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (ve smyslu § 183 

zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání v platném znění a na základě žádosti zákonných zástupců 

rozhodl ředitel školy o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní 

školy, Praha 4, Květnového vítězství 1554 takto: 
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registrační kód výsledek zápisu registrační kód výsledek zápisu 

033P0 přijat/a 769XS přijat/a 

04YV0 žádost o odklad 77AXU nepřijat/a z kapacitních důvodů 

067HB přijat/a 77BI0 přijat/a 

06CTZ přijat/a 7AWBC žádost o odklad 

0FVS1 přijat/a 7HYSJ přijat/a 

0JL6E přijat/a 7JDE3 přijat/a 

0XBQU přijat/a 8170D přijat/a 

17EO4 přijat/a 8383A přijat/a 

1CKBM žádost o odklad 89 E 76 přijat/a 

1DLXE přijat/a 8ET8T nepřijat/a z kapacitních důvodů 

1E2BR přijat/a 9672W přijat/a 

1IUC9 přijat/a 9OOQ4 přijat/a 

1LB5Z přijat/a 9P97M přijat/a 

1REVT přijat/a 9YDKI přijat/a 

1ZQXE přijat/a A49Y8 přijat/a 

2A3Q8 přijat/a A5EHD přijat/a 

2I92V přijat/a A8MXW přijat/a 

2MU0O přijat/a AAE2N přijat/a 

2NG07 přijat/a ADEN3 přijat/a 

2OZCO přijat/a AHQST žádost o odklad 

2YHG0 přijat/a AM7QG přijat/a 

352IT přijat/a AS9K4 přijat/a 

3B465 přijat/a AU1RF přijat/a 

3IIDQ přijat/a B5HCM přijat/a 

3UWE2 přijat/a B9X81 přijat/a 

3VQY2 přijat/a BTRHP přijat/a 

3Z9EF nepřijat/a z kapacitních důvodů BXBJ3 přijat/a 

4KAFI žádost o odklad C759X přijat/a 

4VFYT přijat/a CC2JI přijat/a 

54VG3 přijat/a CL5AB nepřijat/a z kapacitních důvodů 

5IT8V přijat/a CLRRI přijat/a 

5IUL0 přijat/a CWL21 přijat/a 

5JDW5 žádost o odklad D8PEJ přijat/a 

6DK9C přijat/a DAHTI přijat/a 

6FVE6 přijat/a DGQMI přijat/a 
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registrační kód výsledek zápisu registrační kód výsledek zápisu 

DK105 přijat/a KBSY5 přijat/a 

DVL4M žádost o odklad KHUV6 žádost o odklad 

DYVYQ přijat/a KIGOS přijat/a 

E93HC přijat/a KN5SA přijat/a 

EAEV6 přijat/a L5G3R přijat/a 

EBWWO přijat/a LC770 přijat/a 

EEZ92 přijat/a LOE3K přijat/a 

F0R6H přijat/a LTAI6 přijat/a 

FKZCC žádost o odklad LTKFP přijat/a 

FPGOH přijat/a M4XYS přijat/a 

FQCW3 přijat/a M79XW žádost o odklad 

G0D71 přijat/a MEYVU přijat/a 

G3S9T přijat/a MJKU3 přijat/a 

G55MA přijat/a MMMNB přijat/a 

G8TY2 přijat/a N0BQ1 přijat/a 

GF3FM přijat/a N1GJL nepřijat/a z kapacitních důvodů 

GJIPA přijat/a N3ILM přijat/a 

GJPU2 přijat/a N9DCL žádost o odklad 

GP9HK přijat/a NH0GY přijat/a 

GROZY přijat/a NH291 žádost o odklad 

GWHMT přijat/a NL0WC přijat/a 

HA77Y přijat/a O0O0Z nepřijat/a z kapacitních důvodů 

HTGYK nepřijat/a z kapacitních důvodů OBHVV přijat/a 

I3JBZ žádost o odklad OJBO5 přijat/a 

IAD6J přijat/a OKO00 přijat/a 

IDPOA přijat/a OM8TQ přijat/a 

IFJ9B žádost o odklad OR5MT přijat/a 

ISPWB přijat/a OSN0S přijat/a 

IUU9U přijat/a P2008 přijat/a 

IY5PT žádost o odklad P3X0C přijat/a 

JD9ZF žádost o odklad PHSBN žádost o odklad 

JF2C1 přijat/a PM303 přijat/a 

JGGQQ přijat/a PQ3LP přijat/a 

K5303 žádost o odklad Q3FNK přijat/a 

K9RXQ přijat/a Q9FEX přijat/a 
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registrační kód výsledek zápisu registrační kód výsledek zápisu 

QLOY5 přijat/a TUCXB přijat/a 

QOS45 přijat/a TYELW přijat/a 

R568P přijat/a UD2J2 přijat/a 

RKL1Z přijat/a UFVFO přijat/a 

RNR44 přijat/a UNUJ3 přijat/a 

RRJRE přijat/a V11WB žádost o odklad 

RY950 přijat/a V3AQG přijat/a 

S10AB žádost o odklad VV15P žádost o odklad 

S1BTP žádost o odklad VW4YE přijat/a 

SEDKA nepřijat/a z kapacitních důvodů W6N7K přijat/a 

SH4U1 přijat/a WG742 přijat/a 

SN22I přijat/a X13UO žádost o odklad 

SNU0A přijat/a XM5UQ žádost o odklad 

SP5XN přijat/a XNS9I žádost o odklad 

STMZT přijat/a XUDJD nepřijat/a z kapacitních důvodů 

STURO přijat/a YBLEQ přijat/a 

SWHMH přijat/a YCWV9 žádost o odklad 

SZVM8 přijat/a YJKDK žádost o odklad 

T3KRY přijat/a YKLRF přijat/a 

TB9DA přijat/a YNXQ4 přijat/a 

TBAQP nepřijat/a z kapacitních důvodů YR775 žádost o odklad 

TFHS4 přijat/a YWQXV přijat/a 

TM4ON přijat/a ZV061 přijat/a 

TNJ3F přijat/a ZZ9NZ přijat/a 

TS4E5 přijat/a     

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Kopečný 

ředitel školy 
 


