
    

 

Č. j. – ZS – Mni – 117/2019 

 Seznam uchazečů, kteří byli přijati do 1. tříd Základní školy Kolín V., 

  Mnichovická 62 pro školní rok 2019 - 2020 

 
Na základě ustanovení § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuji jako statutární orgán školy seznam uchazečů, kteří byli přijati 

do 1. tříd Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 pro školní rok 2019 - 2020. 

 

Datum zveřejnění: 30. 4. 2019 

 

Do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 byli přijati uchazeči s těmito pořadovými čísly: 

číslo 42 – přijat/a číslo 43 – přijat/a číslo 44 – přijat/a číslo 45 – přijat/a 

číslo 46 – přijat/a číslo 47 – přijat/a číslo 48 – přijat/a číslo 49 – přijat/a 

číslo 50 – přijat/a číslo 51 – přijat/a číslo 52 – přijat/a číslo 54 – přijat/a 

číslo 56 – přijat/a číslo 57 – přijat/a číslo 58 – přijat/a číslo 59 – přijat/a 

číslo 61 – přijat/a číslo 62 – přijat/a číslo 63 – přijat/a číslo 64 – přijat/a 

číslo 65 – přijat/a číslo 66 – přijat/a číslo 67 – přijat/a číslo 68 – přijat/a 

číslo 70 – přijat/a číslo 71 – přijat/a číslo 72 – přijat/a číslo 73 – přijat/a 

číslo 74 – přijat/a číslo 75 – přijat/a číslo 76 – přijat/a číslo 77 – přijat/a 

číslo 78 – přijat/a číslo 79 – přijat/a číslo 80 – přijat/a číslo 81 – přijat/a 

číslo 82 – přijat/a číslo 86 – přijat/a číslo 87 – přijat/a číslo 88 – přijat/a 

číslo 89 – přijat/a číslo 90 – přijat/a číslo 91 – přijat/a číslo 92 – přijat/a 

číslo 94 – přijat/a číslo 96 – přijat/a číslo 97 – přijat/a číslo 98 – přijat/a 

číslo 100 – přijat/a číslo 101 – přijat/a číslo 104 – přijat/a číslo 105 – přijat/a 

číslo 106 – přijat/a číslo 107 – přijat/a číslo 108 – přijat/a číslo 109 – přijat/a 

číslo 110 – přijat/a  

 

Odklad školní docházky: 

číslo 85  číslo 69 

číslo 60  číslo 83 

 

Nepřijetí k základnímu vzdělávání, přerušení a ukončení správního řízení:  

číslo 55  Číslo 53  Číslo 84  Číslo 95  Číslo 116   

číslo 99  Číslo 102 Číslo 103 Číslo 93 – nepřijat/a 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání 

se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 a 

rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje. 

 

 

 

V Kolíně dne 30. 4. 2019     PhDr. Mgr. Iva Lokajová, ředitelka školy 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 
Mnichovická 62, 280 02 Kolín 5  tel: 321 720 398         mobil: +420 601 308 551 
mail: skola@5zskolin.cz   www.5zskolin.cz        datová schránka: hi3g2qs 
facebook: https://www.facebook.com/groups/5zskolin/ 
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