
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace 

Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš 

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání 

ČJ.: ZSVelBit-265/2022 

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu 

s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení  

o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto: 

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo v Základní škole Velká 

Bíteš, příspěvková organizace rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání uchazečů s tímto 

registračním číslem: 

Přijatí uchazeči: 

Registračn
í číslo 

Přijetí 
Registračn

í číslo 
Přijetí 

Registračn
í číslo 

Přijetí 
Registračn

í číslo 
Přijetí 

1 přijat 19 přijat 38 přijat 56 přijat 

2 přijat 20 přijat 39 přijat 57 přijat 

3 přijat 21 přijat 40 přijat 58 přijat 

4 přijat 22 přijat 41 přijat 59 přijat 

5 přijat 23 přijat 42 přijat 60 přijat 

6 přijat 24 přijat 43 přijat 61 přijat 

7 přijat 25 přijat 44 přijat 62 přijat 

8 přijat 26 přijat 45 přijat 63 přijat 

9 přijat 27 přijat 46 přijat 64 přijat 

10 přijat 28 přijat 47 přijat 65 přijat 

11 přijat 29 přijat 48 přijat 66 přijat 

12 přijat 30 přijat 49 přijat 67 přijat 

13 přijat 31 přijat 50 přijat 68 přijat 

14 přijat 32 přijat 51 přijat 69 přijat 

15 přijat 34 přijat 52 přijat 70 přijat 

16 přijat 35 přijat 53 přijat 71 přijat 

17 přijat 36 přijat 54 přijat 72 přijat 

18 přijat 37 přijat 55 přijat   
 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 6. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo 

také zveřejněno dne 6. 5. 2022 na webových stránkách školy www.zsbites.cz. O přijetí výše uvedených 

dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné 

rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.  

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno, a proti 

tomuto nelze podat odvolání. 

 

Mgr. Věra Kroutilová 
ředitelka školy 

http://www.zsbites.cz/
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