
   Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice,  

17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
 

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku k 1. 9. 2022 
 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 
1225, příspěvková organizace, okres Nový Jičín,  

rozhodla: 

 

a) podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) 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, o přijetí do 1. ročníku 
základního vzdělávání v Základní škole Kopřivnice, 17. listopadu 1225, přísp. org., u dětí 
s registračními čísly přidělenými u zápisu ze dne 12. dubna 2022: 

 

UOF30 přijato do 1.r. RR1JW přijato do 1.r. 

TKZP1 přijato do 1.r. FJAN8 přijato do 1.r. 

CJWKN přijato do 1.r. 7BON0 přijato do 1.r. 

7X72K přijato do 1.r. ZUFZL přijato do 1.r. 

CWXTS přijato do 1.r. VFYQZ přijato do 1.r. 

ZC02S přijato do 1.r. QCR6G přijato do 1.r. 

TGSI6 přijato do 1.r. AF42D přijato do 1.r. 

6NJGK přijato do 1.r. O4QXP přijato do 1.r. 

94RFW přijato do 1.r. EK4VS přijato do 1.r. 

K0MBW přijato do 1.r. 3D35I přijato do 1.r. 

DI4BL přijato do 1.r. CSRW1 přijato do 1.r. 

DJY9U přijato do 1.r. MH1GO přijato do 1.r. 

90XTN přijato do 1.r. YS5MS přijato do 1.r. 

LI682 přijato do 1.r. T38YB přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

C3QUA přijato do 1.r. DHEXF přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

9S1OO přijato do 1.r. CWAVY přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

HWJ27 přijato do 1.r. 1GZP9 přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

MMNMU přijato do 1.r. S8A1R přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

HIZ86 přijato do 1.r. VM63X přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

 
 



830LN přijato do 1.r. - Svět vzdělání PFYQY přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

RGKRQ přijato do 1.r. - Svět vzdělání VEVLX přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

GI48X přijato do 1.r. - Svět vzdělání 46NYC přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

QECWP přijato do 1.r. - Svět vzdělání PS74A přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

LXK1T přijato do 1.r. - Svět vzdělání QQK0B přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

S77M2 přijato do 1.r. - Svět vzdělání UUGSJ přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

HJZCU přijato do 1.r. - Svět vzdělání 1MMZH přijato do 1.r. - Svět vzdělání 

89Q9S přijato do 1.r. - Svět vzdělání JCHOC žádost o zápis - řízení probíhá 

PUH2Q přijato do 1.r. - Svět vzdělání   

 

b) podle ustanovení § 37 odst. 1 a § 164 odst. 1 písm. a) 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, o odložení začátku povinné školní 
docházky o jeden školní rok u dětí s registračními čísly přidělenými u zápisu: 

 

M186Y odklad o rok CYF9L žádost o odklad - řízení probíhá 

98LMY odklad o rok 19FVU žádost o odklad - řízení probíhá 

DICR8 odklad o rok H0UZ4 žádost o odklad - řízení probíhá 

Q775R odklad o rok 49E2E žádost o odklad - řízení probíhá 

6R6OJ odklad o rok OQB7G žádost o odklad - řízení probíhá 

PYEMM odklad o rok GJ59M žádost o odklad - řízení probíhá 

6A2R0 odklad o rok TPJJ4 žádost o odklad - řízení probíhá 

ZIH42 odklad o rok   

EPF6S žádost o odklad - řízení probíhá   

LIHOO žádost o odklad - řízení probíhá   

 
Poučení: 
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní 
školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, příspěvková 
organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
 
 
Vyvěšeno dne:  13. 4. 2022 
Staženo dne:  27. 4. 2022 
 
 
V Kopřivnici dne 13. 4. 2022     

Mgr. Zdeňka Havlíková 
                  ředitelka školy 
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