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Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021-2022 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Velký Šenov, okres Děčín 

v souladu s ustanovením § 46 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u 

každého uchazeče. 

 

registrační číslo přidělené uchazeči výsledek přijímacího řízení 

TN 1011 1. přijat(a) k základnímu vzdělávání -odklad 

SH 0804 2. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

ES 1312 3. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

JK 0507 4. přijat(a) k základnímu vzdělávání-odklad 

MS 2704 5. přijat(a) k základnímu vzdělávání -odklad 

BP 2608 6. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

EB 0908 7. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

JS 2412 8. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

MK 2201 9. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

BK 1302 10. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

VP 2306 11. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

RŠ 2206 12. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

EL 2506 13. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

NV 2502 14. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

OM 0506 15. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

DM 1511 16. přijat(a) k základnímu vzdělávání 
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PD 2002 17. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

ZK 2005 18. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

ECH 2505 19. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

DS 3005 20. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

VM 1409 21. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

SV 2407 22. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

JV 2407 23. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

CN 2105 24. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

MK 1508 25. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

NR 1206 26. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

KT 2603 27. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

KH 0603 28. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

MH 2608 29. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

KŠ 2608 30. přijat(a) k základnímu vzdělávání -odklad 

MZ 1610 31. přijat(a) k základnímu vzdělávání -odklad 

EB 2507 32. přijat(a) k základnímu vzdělávání 

DB 1502 33. přijat(a) k základnímu vzdělávání -odklad 
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