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Zveřejněno vyvěšením na úřední desce a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
 
 

 

ROZHODNUTÍ  
 

 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková 
organizace, se sídlem Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc, rozhodl ve správním řízení jako správní 
orgán podle ustanovení § 36 odst. 5 a 7, § 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), 
v platném znění, jakož i v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, ve věci žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Olomouc, 
Stupkova 16, příspěvkové organizaci, se sídlem Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc, takto: 
 

Vyhovuje se žádostem s registračními čísly, která jsou uvedena v tabulce pod tímto textem. 
 
 

Registrační číslo Výsledek řízení 

82GK7 přijat/a 

9U90K přijat/a 

A6YHY přijat/a 

NZQU1 přijat/a 

H4DH9 přijat/a 

RDD8X přijat/a 

BG768 přijat/a 

XCPX2 přijat/a 

YQKEE přijat/a 

CVXJU přijat/a 

LZUNZ přijat/a 

LZYAS přijat/a 

I1V5B přijat/a 

PYPFE přijat/a 

Z3PZL přijat/a 

LRFFU přijat/a 



 

 

8I7EQ přijat/a 

Q2LOA přijat/a 

MLB9I přijat/a 

B4JU8 přijat/a 

GPW9A přijat/a 

F3BER přijat/a 

TE4UZ přijat/a 

JRUNU přijat/a 

A0W81 přijat/a 

C3X7C přijat/a 

O2RSO přijat/a 

SDMIW přijat/a 

GXWYG přijat/a 

OR0I4 přijat/a 

8HFNX přijat/a 

8KVUD přijat/a 

MI0SX přijat/a 

XBY4V přijat/a 

6AJSO přijat/a 

86MUM přijat/a 

8RXV1 přijat/a 

J76ST přijat/a 

ZE6V3 přijat/a 

MN3L1 přijat/a 

UC962 přijat/a 

DMFBC přijat/a 

G85OX přijat/a 

J1FIK přijat/a 

72G8H přijat/a 

WAUVE přijat/a 

OM0Y5 přijat/a 

4OMXI přijat/a 

1GO88 přijat/a 

HXV7T přijat/a 

QQUNY přijat/a 

479J8 přijat/a 

W3ODQ přijat/a 

O9ZXI přijat/a 

PBRGH přijat/a 

3WDZ6 přijat/a 

UMCSH přijat/a 

C3969 přijat/a 

LV8IF přijat/a 

THG05 přijat/a 

YCHK7 přijat/a 

4GZ2H přijat/a 

BJNTO přijat/a 



 

 

67ERW přijat/a 

YNBS7 přijat/a 

MZ5MJ přijat/a 

SS2H2 přijat/a 

COHP7 přijat/a 

TYY3W přijat/a 

QY9S6 přijat/a 

8N5UY přijat/a 

CWUGI přijat/a 

7EJLH přijat/a 

D4LUK přijat/a 

KB7DB přijat/a 

A5MY5 přijat/a 

EHJZJ přijat/a 

Y9NYX přijat/a 

B6OJD přijat/a 

VN4OJ přijat/a 

IDFBP přijat/a 

SBM5P přijat/a 

5P3JK přijat/a 

5IQA1 přijat/a 

PGHWE přijat/a 

CX008 přijat/a 

AWSOT přijat/a 

Y5DR0 přijat/a 

49PZO přijat/a 

K2L2Q přijat/a 

QHDSK přijat/a 

DZUCE přijat/a 

 
Datum zveřejnění: 15. 4. 2022 

  
 
 
 

O d ů v o d n ě n í  
 
 V souladu s ustanovením § 68, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
se od odůvodnění upouští, neboť správní orgán I. stupně všem výše uvedeným účastníkům 
správního řízení v plném rozsahu vyhověl. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
 

 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, odboru školství a mládeže, podáním učiněným u správního orgánu I. stupně, 
jímž je Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, se sídlem Stupkova 953/16, 
779 00 Olomouc. Podané odvolání má odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
......................................... 
     Mgr. Pavel Hofírek 
          ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc 
Zveřejněno vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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