
Základní škola a mateřská škola Drahanovice 
příspěvková organizace 
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Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
na Základní škole a mateřské škole Drahanovice, příspěvková organizace, na školní rok 
2020/2021. 
 
Č.j. 55/2020 ZSD 
Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení : 

 
Jméno dítěte zveřejněné                                  Rozhodnutí                                
pod registračním  číslem                             
 

WR0IC                                                                        Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
WLGAS                                                                       Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020  
                                    
QWV5A                                                                      Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020  
 
67F3M                                                                      Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020 
  
U1LRH                                                             Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020  
 
L9BU9                                                                       Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
CZ0QV                                                                        Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
TMB6T                                                                       Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
3CY98                                                                        Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
O2VJD                                                                       Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
EJ328                                                                         Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
E5JCM                                                                       Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
S9KHA                                                                       Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
BG33Z                                                                       Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
YPKX8                                                                       Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
C7UPG                                                                      Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
4JKJN                                                                        Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
RMDK9                                                                    Přijímá se k základnímu vzdělávání od 1.9.2020                 
                             
48KMR                                                                    Pozastaveno přijímací řízení 
 
IDUK5                                                                      Pozastaveno přijímací řízení 
 
3KRT7                                                                      Pozastaveno přijímací řízení 
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Datum oznámení 29. 4. 2020                                   
 
Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem byl vyvěšen na veřejně přístupném místě ve 
škole a na internetových stránkách školy. Od data převzetí běží 15 denní lhůta na odvolání. 
Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem vydala ředitelka školy Mgr. Lenka Trávníčková, 
na základě vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 
 
 
Drahanovice 28. 4. 2020            
 
 
 
 
  ………………………………………………….. 
                                                                                                              Mgr. Lenka Trávníčková 
                                                                                                             ředitelka školy 
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