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Přehled registračních čísel přijatých uchazečů do přípravné třídy 

pro školní rok  2022/2023 

Č. j.: 75/2022 

P/4/2022 – správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/11/2022 

P/19/2022 – správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/22/2022 – správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/49/2022 

P/58/2022 

P/61/2022 – správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/65/2022 - správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/69/2022 - správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/77/2022 - správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/84/2022 - správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/89/2022 - správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/90/2022 - Správní řízení bylo přerušeno z důvodu dosud nedoručených 

dokumentů nezbytných k vydání rozhodnutí. 

P/97/2022 

V souladu se školským zákonem, dle § 183 zákona č. 561/2004 Sb. tímto zveřejňujeme seznam 

registračních čísel přijatých uchazečů. Uchazeči pod uvedenými registračními čísly jsou přijati.  
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Nepřijatým uchazečům se omlouváme, ale kapacitní možnosti školy jsou omezené. Rozhodnutí 

o nepřijetí jsou odeslána poštou doporučeným dopisem, případně datovou schránkou, pokud ji 

zákonný zástupce uvedl. Upozorňujeme, že případná odvolání jsou procesní kontrolou postupu 

školy nadřízeným orgánem, nikoliv přehodnocením rozhodnutí o nepřijetí. Dne 27. 4. měli 

zákonní zástupci dle § 36 správního řádu možnost nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady 

před vydáním rozhodnutí. Děkujeme všem, co uvedené zákonné možnosti využili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Martin Březina 

     ředitel školy 

V Praze dne 2. 5. 2022 
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