
 

Rozhodnutí o přijetí  žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku v Základní škole 

Vizovice ve školním roce 2019/2020 
 

 

Základní škola ve Vizovicích, příspěvková organizace rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s 

§ 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: 

 

  

Seznam přijatých dětí 
 

Registrační číslo  Rozhodnutí  Registrační číslo  Rozhodnutí  

 

19003    přijat (a)   19051   přijat (a) 

19005    přijat (a)   19052   přijat (a) 

19007    přijat (a)   19053   přijat (a) 

19008    přijat (a)   19055   přijat (a) 

19009    přijat (a)   19056   přijat (a) 

19010    přijat (a)   19057   přijat (a) 

19011    přijat (a)   19058   přijat (a) 

19013    přijat (a)   19059   přijat (a) 

19015    přijat (a)   19061   přijat (a) 

19016    přijat (a)   19062   přijat (a) 

19017    přijat (a)   19064   přijat (a) 

19019    přijat (a)   19065   přijat (a) 

19020       přijat (a)   19066   přijat (a) 

19021    přijat (a)   19067   přijat (a) 

19022    přijat (a)   19068   přijat (a) 

19023    přijat (a)   19072   přijat (a) 

19024    přijat (a)   19073   přijat (a) 

19025    přijat (a)   19074   přijat (a) 

19026    přijat (a)   19075   přijat (a) 

19030    přijat (a)   19076   přijat (a) 

19031    přijat (a)   19077   přijat (a) 

19032    přijat (a)   19078   přijat (a) 

19033    přijat (a)   19079   přijat (a) 

19034    přijat (a)   19080   přijat (a) 

19035    přijat (a)   19082   přijat (a) 

19036    přijat (a)   19083   přijat (a) 

19037    přijat (a)   19085   přijat (a) 

19039    přijat (a)   19086   přijat (a) 

19040    přijat (a)   19087   přijat (a) 

19043    přijat (a)   19088   přijat (a) 

19044    přijat (a)   19089   přijat (a) 

19045    přijat (a)   19090   přijat (a) 

19047    přijat (a)   19091   přijat (a) 

19048    přijat (a)   19092   přijat (a) 

19049    přijat (a)   19093   přijat (a) 

19050    přijat (a)       

 

 

 

 

 



 

Seznam dětí s odkladem školní docházky  
 

Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo   

 

19012  odklad   19046  odklad              19081  odklad   

19014  odklad   19054  odklad   19094  odklad 

19018  odklad   19063  odklad   18096  odklad  

                 

 

 

Přerušení správního řízení  
 

Registrační číslo     Registrační číslo  

 

19028 přerušení správního řízení   19069 přerušení správního řízení    

19041 přerušení správního řízení 

 

 

 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u 

ředitelky Základní školy Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice a rozhoduje o něm Krajský 

úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín. 

 

 

 

Ve Vizovicích 24. 4. 2019      Mgr. Radmila Koncerová, ředitelka školy 


