
 

  

Základní škola Otrokovice, Komenského           IČO: 61716413 

Komenského 1855, 765 02 Otrokovice   IDS:  7z6uu6i   

mob.: 734 280 873  e-mail: skola@zvsotr.cz   www.zvsotr.cz   
 

Č.j.: ZŠOT/ 280 /2019  

 

SEZNAM UCHAZEČŮ  
pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2019 

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Otrokovice, Komenského 

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola 

Otrokovice, Komenského svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o 

přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 

 

Datum zveřejnění: 11.4.2019 
Registrační 

číslo uchazeče 
Výsledek řízení 

ZŠOT/1/2019 
 

 

přijat – počínaje dnem 1.9.2019 k základnímu vzdělávání v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Otrokovice, 

Komenského, Komenského 1855, 765 02 Otrokovice do oboru 

vzdělávání 79-01-B/01 (školní vzdělávací program základního 

vzdělávání v základní škole speciální „Podejme si ruce“ č.j.: 

ZŠOT/222/2015 - Díl I) 

ZŠOT/2/2019 

přijat – počínaje dnem 1.9.2019 k základnímu vzdělávání v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Otrokovice, 

Komenského, Komenského 1855, 765 02 Otrokovice do oboru 

vzdělávání 79-01-B/01 (školní vzdělávací program základního 

vzdělávání v základní škole speciální „Podejme si ruce“ č.j.: 

ZŠOT/222/2015 - Díl I) 

ZŠOT/3/2019 

přijat – počínaje dnem 1.9.2019 k základnímu vzdělávání v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Otrokovice, 

Komenského, Komenského 1855, 765 02 Otrokovice do oboru 

vzdělávání 79-01-B/01 (školní vzdělávací program základního 

vzdělávání v základní škole speciální „Podejme si ruce“ č.j.: 

ZŠOT222/2015 - Díl I) 

ZŠOT/4/2019 

přijat – počínaje dnem 1.9.2019 k základnímu vzdělávání v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Otrokovice, 

Komenského, Komenského 1855, 765 02 Otrokovice do oboru 

vzdělávání 79-01-C/01 (školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání v základní škole „Podejme si ruce – otevřeme srdce – 

chtějme vědět více“ č.j.: ZŠOT/ 516 /2018) 

 

Seznam se zveřejňuje na vstupních dveřích hlavního vchodu do budovy školy a též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy (www.zvsotr.cz) na dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

V Otrokovicích 11.4.2019     Mgr. Pavlína Frdlíková 

              ředitelka školy 
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