
2. zikladni Skola Napaiedla, piisp6vkovd oreanizace, Komensk6ho 29g, 763 G1 Napaiedla

OZNAMENI
Zakladniikola, jejiZ dinnost vykondva 2. zikladni Skoly Napajedla, piisp6vkovd organizace, Komenskeho 2g8,763 61 Napajedla
rozhodlavsouladu s5a6, $ 165 odst.2 pism. e) zakona c 561/2004 Sb., o piedikolnim, zikladnim, stiednim, vyiiim odborn6m
a jinem vzdelivani (ikolsky zakon), v platnem znenivyhovEt iadosti o piijeti k zakladnimu vzdeldvjniv 2. zakladni5kole
Napajedla, piispevkovj organizace, Komenskeho 298,163 61 Napajedla niie uvedenym uchazecum:

SEZNAM UCHAZE.U

Reg. tislo Vysledek iizeni

1.. M201,12 piijat/a
2. JDO781 piijat/a
3. AM0268 piijat/a
4. TM0257 piilar/a
5. VK0936 piijat/a
6. TF08s3 piijat/a
7. TK1045 p(ijat/a
8. JS0960 piijatla
9. DT0046 piijat/a
10. AH0114 piijat/a
11. 1M0896 piilat/a
12. TM1181 piijat/a
13. EK0547 piijat/a
14. RHO781 piijat/a
15. VD0762 piijat/a
16. FCH0250 piijat/a
17. NF0117 piijat/a
18. 1V1580 piijaL/a
19. ST0789 piijat/a
20. LZO740 piijar/a
21. ES0554 p(ijat/a
22. 150164 piijat/a
23. V80876 ptijatla
24.812117 piijarla

Reg. dislo Vrisledek iizeni

25.221277 piijat/a
26.5G0863 piijat/a
27.AR0143 piijar/a
28. M 11159 piijat/a
29.PRogs3 piijat/a
30.K5O6s3 piijat/a
31. KV0951 piijat/a
32.SP0055 piilat/a
33.KK1769 piilat/a
34.c50114 piljat/a
35. TK0409 piijat/a
36.NM14s6 piijat/a
37.VS0451 piijat/a
38.JK0977 piijat/a
39.S80681 piijat/a
40.MS1421 piijatla
41.2MO780 piijat/a
42.JiOssO piijat/a
43.JCH0186 piijat/a
44.BM0820 piijat/a
4s.1D0725 piijat/a
46.ACH0815 ptilat/a
47. AD2259 piiiatla
48. KK1338 piijat/a

Pouieni
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolinive lhute 15 dn0 od jeho zveiejneni. Odvolanise poddva u ieditele zdkladniikoly,
jejii cinnost vykondva 2. zakladni ikola Napajedla, piispevkova organizace, Komenskeh o 298,763 61 Napajedla, a rozhoduje o
nem Krajsk!,uiad Zlinskeho kraje.

Datum zveiejndni: 11. 5. 2021.

PaedDr. Miroslav Vesehi, ieditel 5koly
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Pomůcky, které budou děti potřebovat do 1. třídy: 

- obaly na sešity (1x A6, 5x A5, 5x A4) 

- desky na skládací abecedu 

- pouzdro (dvě tužky č.2, gumu, ořezávátko, nůžky, malé 

pravítko) 

- pastelky (12 barev) 

- mazací tabulku + fix 

- do VV kufřík nebo krabici od bot (vodové barvy, voskovky, 

plastelínu, plochý štětec č.6 a 12, zástěru, tuhé lepidlo) 

- cvičební úbor (tričko, kraťasy, teplákovou soupravu, 

tenisky nebo cvičky) 

- uzavřené přezůvky s pevnou patou 

- plátěný sáček na přezůvky 

- složka A4 na druk 

 

 


