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Seznam uchazečů, u kterých se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání 

ve školním roce 2022/23 

 

Reg. číslo: Výsledek: Reg. číslo: Výsledek: Reg. číslo: Výsledek: 

Z98V34 přijat T21F74 přijat D66Z44 přijat 

C27P39 přijat M57D41 přijat E21F55 přijat 

D45J25 přijat S21R92 přijat D38F35 přijat 

P40K55 přijat S48M30 přijat S81N62 přijat 

J92J91 přijat S11C29 přijat L57U15 přijat 

J53X92 přijat U50B77 přijat T39C19 přijat 

J15J37 přijat J42L98  přijat E29L68 přijat 

H98Q50 přijat J73X50 přijat H36X54 přijat 

D37B73  přijat C88Y54 přijat Z76G36 přijat 

K96C74 přijat Q18Z54 přijat H19H96  přijat 

U25K63 přijat T37I45 přijat P47F30 přijat 

V48H67 přijat W98Y48  přijat Y22I37 přijat 

R17B41 přijat V90U59 přijat N57L25 přijat 

I65E84 přijat D63E23 přijat T13W19 přijat 

R60A31 přijat F64A81 přijat Y91P97 přijat 

B91L75 přijat T69Y62 přijat Z38V35 přijat 

Z34X35 přijat K33T39 přijat Q29Z21 přijat 

N93Q70 přijat L70U71 přijat Q26Q52 přijat 

O66Y44 přijat P52G78 přijat H72H22 přijat 

V58P38 přijat Y68W37 přijat N99V46 přijat 

W25B22 přijat A72M81 přijat G26A56 přijat 

Q29I76 přijat Z99G70 přijat P77I84 přijat 

E19Q78 přijat Q21Y56 přijat K28L86 přijat 

Z85W67 přijat J54O15 přijat U10G36 přijat 

Q25S83 přijat K52E10 přijat R27L31 přijat 

I33O76 přijat L67E82 přijat Q14S47 přijat 

P48E49 přijat P21I23 přijat   

 

V Praze dne 25. května 2022                                                         Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

___________________________________________________________________________________ 
Poznámka: 

 

Výše uvedený seznam přijatých uchazečů bude případně doplňován, pokud se uvolní místa v budoucí 1. třídě (např. z důvodu přijetí 

uchazečů na jinou, rodiči preferovanou školu nebo se uvolní místa v celkové kapacitě školy). Škola bude rodiče/zákonné zástupce dětí sama 

kontaktovat s nabídkou přijetí na uvolněná místa. Seznam bude aktualizován dodatky.  

Prosíme rodiče/zákonné zástupce přijatých dětí, aby v pondělí 30. 5. v době od 14.00 do 16.00 potvrdili svůj zájem  

o nástup jejich dítěte od 1. 9. 2022 na naši školu předáním zápisového lístku v kanceláři hospodářky školy. Pomůžeme Vám také vyplnit 

zpětvzetí Vaší žádosti o přijetí na jinou školu (umožníte tak přijetí dalších uchazečů). 

Upozorňujeme rodiče/zákonné zástupce uchazečů, že odvolání proti nepřijetí dítěte ke vzdělávání je možné podávat až po obdržení 

rozhodnutí o nepřijetí (bude Vám doručeno do vlastních rukou). 

http://www.zs-na2.cz/

