
 Z á k l a d n í  š k o l a  B í l o v i c e  n a d  S v i t a v o u ,  
 okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

 Komenského 151, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Fio banka, č. ú.: 250 1400 108/2010 IČ: 710 01 883 

Oznámení o přijetí žáků do první třídy, školní rok 2019/2020 

 

 

Ředitel základní školy Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ve 

smyslu ustanovení § 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 rozhodl takto: 

 

                            uchazeč / uchazečka pod přiděleným registračním číslem 

 

1 -2019 25 -2019 49 -2019 79 -2019 

2 -2019 26 -2019 51 -2019 80 -2019 

3 -2019 28 -2019 53 -2019 81 -2019 

4 -2019 29 -2019 54 -2019 82 -2019 

5 -2019 30 -2019 56 -2019 83 -2019 

6 -2019 31 -2019 58 -2019 84 -2019 

8 -2019 32 -2019 59 -2019 85 -2019 

9 -2019 33 -2019 60 -2019 86 -2019 

10 -2019 34 -2019 61 -2019 87 -2019 

11 -2019 36 -2019 63 -2019 88 -2019 

12 -2019 37 -2019 65 -2019 89 -2019 

14 -2019 38 -2019 66 -2019 90 -2019 

15 -2019 39 -2019 69 -2019 91 -2019 

16 -2019 40 -2019 70 -2019 92 -2019 

17 -2019 41 -2019 71 -2019 93 -2019 

18 -2019 43 -2019 72 -2019 94 -2019 

19 -2019 44 -2019 74 -2019 95 -2019 

20 -2019 45 -2019 75 -2019 96 -2019 

21 -2019 46 -2019 76 -2019 98 -2019 

23 -2019 47 -2019 77 -2019 99 -2019 

24 -2019 48 -2019 78 -2019 100 -2019 

 
      

       se přijímá k základnímu vzdělávání do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020. 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání 

za oznámená. Zákonný zástupce může požádat o vydání rozhodnutí v ředitelně školy.  

 

 

 

 

 

 

V Bílovicích nad Svitavou 16. 4. 2019                                              Mgr. Libor Žanda 

Číslo jednací:  ZSBNS/2019/52                         ředitel 
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