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Seznam uchazečů  
o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a 

Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov od školního roku 2017/18.  
  

  Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, rozhodla svým ředitelem podle 
ustanovení § 46, § 165 odst. 2  a § 183 odst.1, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění a 
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,v platném znění takto: 
 

Registrační kód Výsledek řízení 
012017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
022017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
032017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
042017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
052017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
062017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
082017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
092017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
102017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
112017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
122017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
132018 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
142017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
152017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
162017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
172017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
182017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
192017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
202017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
212017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
242017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
252017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
262017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
272017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
282017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
292017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
302017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 



312017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
322017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
332017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
342017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
352017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

362017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

382017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

392017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

402017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

412017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

422017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

432017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

442017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

452017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

472017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

532017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

542017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

552017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

562017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

572017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 

582017 Přijat/ta k základnímu vzdělávání 
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