
SEZNAM UCHAZEČŮ S VÝSLEDKEM ZÁPISU 

Reg. č. Druh zápisu Výsledek zápisu 

Y9DII Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

U13NM Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

55RC1 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

S35FH Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

FWVD5 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

CCTAI Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

9NEDH Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

09XND Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

15Y52 Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

LG6X1 Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

QX6WZ Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

UPWVE Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

MGTWV Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

UUNE4 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

KKQOU Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

NP5CG Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

OF8KY Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

A5D9I Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

4NFKF Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

ZNFR0 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

IGPZ9 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

BYATP Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

ORAC7 Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

2QD3I Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

W3G28 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

8TFX7 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

IZ8SH Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

R4QYX Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

U7ZYV Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

6F905 Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

ZAHUJ Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

PWZ81 Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

XL5WA Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

5RG6Q Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

CC565 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

W2CH9 Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

DKJEQ Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

775TS Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

PK51V Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

1RZQB Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

HV82F Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 
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4PB7M Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

9PA80 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

ABYZO Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

YDAPH Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

WEDPE Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

PXFGL Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

VX9GF Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

J40ZB Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

WFB6L Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

DBALR Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

DWUZA Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

YVKII Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

WEKEU Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

RCRTA Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

6HD9K Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

ZBUAS Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

5NVLJ Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

BAV4E Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

PQN8U Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

5O9OB Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

NNAWG Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

5BQ2D Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

JGU3S Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

OJMNM Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

XGP48 Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

0FS2P Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

XQX8Z Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

56P9W Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

1SO87 Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

NRRWU Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

41E8Q Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

GNPEB Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

67WHK Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

9WMP9 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

NWGP2 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

Y4EZN Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

4A1OO Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

SRAXF Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

1UGWP Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

TGU4Y Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

VP22T Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

3XQ9T Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

QW96P Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 
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QHFO3 Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

P9C1B Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

DGJUP Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

XJEYL Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

VSFLS Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

S1226 Po jednoletém odkladu Zapsán do 1. ročníku 

LCRUR Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

WX13G Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

T1FXA Normální (v řádném termínu) Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 

DN9GZ Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 

UVL13 Normální (v řádném termínu) Zapsán do 1. ročníku 
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