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Rozhodnutí o zápisu do prvního ročníku zák|adní školy ve školním roce
202112022

Vsouladu sustanovením $ 46, $ 165 odst.2 písm. e)' $ 183 odst. 1 zákonač.56112004 Sb., o
předškolním, záklaďnim. středním, vyšším odborném a jiném vzďělávání (školský zákon),
v platném znění, Zák|adni škola, jejíŽ činnost vykonává Gymnázium, Střední odborná škola,
Záklaďní škola a Mateřská škola pro sluchově postiŽené' Ječná 27, Praha 2, zveŤejřuje seznam
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1' ročníku základní školy ve školním
roce202112022

oznámení rozhodnutí o přiietí žáka do 1. třídv pro školní rok 2021-2022

Rg. číslo Rozhodnutí
1 přiiat
2 přiiat
3 přiiat
4 přijat
5 přiiat
6 přiiat
7 přiiat
8 přiiat
10 přiiat
11 přijat
13 přijat
t4 přiiat
15 přiiat
16 přiiat
17 přiiat
18 přiiat
t9 přiiat
20 přiiat
22 přiiat
24 přiiat
25 přiiat
26 přiiat
27 přiiat
28 přiiat
29 nřiiat
30 přiiat
31 nepřiiat

120 00 Praha 2, Jeěná271530
Reditel' kancelář tel.: 224 942 153
Fax: 222517 101

lČ otsaetag
Bankovní spojení:
PPF Praha 1

č. úč.2001960002/6000



l9t 
ff^\ NMi ,, 

^\' TJ ill'?ňl't H ífi}ift íi[ffi l)l í ťůt } fl ' 

u Í KÁ íK0 LA

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postiŽené, Praha 2, Ječná 2J a rozhoduje o něm
Magistrát hlavního města Prahy.

Datum zveřejnění: 19. dubna2}2l jl ,n Chis--,t r
PhDr. olga Maierová

ředitelka školy

Gymnázium' Střední odborná škola
ZáRladni škola a Mateřská škola

pro sluchově postiŽené.
Praha 2, Jeěne27 (a

/

í20 00 Praha 2, Ječná271530
Reditel' kancelář tel.: 224 942 153
Fax: 222517 101

tČ ot saatas
Bankovní spojení:
PPF Praha 1

č. úč.2001960002/6000


