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Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2020/2021 

 

následující žáci  se v Základní škole Kutnohorská, 
se sídlem Kutnohorská 36, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy 

 
PŘIJÍMAJÍ k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 

 
Registrační 
číslo 

 
Registrační 
číslo 

 
 

0WC3R přijat k základnímu vzděl. LF9WM přijat k základnímu vzděl. 

1HBOE přijat k základnímu vzděl. LJMSY přijat k základnímu vzděl. 

3GJEY přijat k základnímu vzděl. LTSHG přijat k základnímu vzděl. 

4CYT4 přijat k základnímu vzděl. MC5BY přijat k základnímu vzděl. 

4UV22 přijat k základnímu vzděl. MH5RT přijat k základnímu vzděl. 

64ZF6 přijat k základnímu vzděl. N70IS přijat k základnímu vzděl. 

6IPVS přijat k základnímu vzděl. NAWP1 přijat k základnímu vzděl. 

6RG6G přijat k základnímu vzděl. NN9CM přijat k základnímu vzděl. 

8G9AW přijat k základnímu vzděl. O4ZOM přijat k základnímu vzděl. 

8NA7X přijat k základnímu vzděl. OBM8F přijat k základnímu vzděl. 

9IB8R přijat k základnímu vzděl. Q3AM5 přijat k základnímu vzděl. 

9MHX0 přijat k základnímu vzděl. RQ9QW přijat k základnímu vzděl. 

AWFQT přijat k základnímu vzděl. S9ZWF přijat k základnímu vzděl. 

BHGCU přijat k základnímu vzděl. SA7B6 přijat k základnímu vzděl. 

C36Z3 přijat k základnímu vzděl. TEREF přijat k základnímu vzděl. 

CXL0G přijat k základnímu vzděl. TXXOM přijat k základnímu vzděl. 

EY7FS přijat k základnímu vzděl. U96LA přijat k základnímu vzděl. 

KHPTN přijat k základnímu vzděl. UG29X přijat k základnímu vzděl. 

KPND4 přijat k základnímu vzděl. V5CQA přijat k základnímu vzděl. 

L4OK8 přijat k základnímu vzděl. VQD61 přijat k základnímu vzděl. 

L8YJ2 přijat k základnímu vzděl. W9HY0 přijat k základnímu vzděl. 

 
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v 
písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole od pondělí 25. 5. 2020 v kanceláři 
školy. 
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 
 

Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021 k 30. 4. 2020 
 

Registrační 
číslo 

 
Registrační 
číslo 

 
 

1UWU0 odklad PŠD CXL0G odklad PŠD 

 
 
V Praze, dne 30. 4. 2020 

  
Mgr. Miroslav Ferkl 

                                                                                                                                                                                    ředitel školy 
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