
 

Fakultní základní škola a  Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10  příspěvková organizace se sídlem Holečkova 10, 77900 Olomouc 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

       Tel: 585 758 511                                                     IČO :  706 31 000 

                                                ROZHODNUTÍ 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní 

orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 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), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že   

                vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání ve Fakultní základní škole a Mateřské škole Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace, 

od školního roku 2020/2021  u dětí/žadatelů  s těmito registračními čísly: 

zařazeni na školní budovu  HOLEČKOVA: 

Reg.č./2020 Rozhodnuto 
 

Reg.č./2020 Rozhodnuto 
 

Reg.č./2020 Rozhodnuto 
 

Reg.č./2020 Rozhodnuto 

H001 přijat/a 
 

H027 přijat/a 
 

H052 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H077 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

H002 přijat/a 
 

H028 přijat/a 
 

H053 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H078 přijat/a 

H003 přijat/a 
 

H029 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H054 přijat/a 
 

H079 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

H004 přijat/a 
 

H030 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H055 přijat/a 
 

H080 přijat/a 

H006 přijat/a 
 

H031 přijat/a 
 

H056 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H081 přijat/a 

H007 přijat/a 
 

H032 přijat/a 
 

H057 přijat/a 
 

H082 přijat/a 

H008 přijat/a 
 

H033 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H058 přijat/a 
 

H083 přijat/a 

H009 přijat/a 
 

H034 přijat/a 
 

H059 přijat/a 
 

H084 přijat/a 

H010 přijat/a 
 

H035 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H060 přijat/a 
 

H085 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

H011 přijat/a 
 

H036 přijat/a 
 

H061 přijat/a 
 

H086 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 



H012 přijat/a 
 

H037 přijat/a 
 

H062 přijat/a 
 

H087 přijat/a 

H013 přijat/a 
 

H038 přijat/a 
 

H063 přijat/a 
 

H088 přijat/a 

H014 přijat/a 
 

H039 
Přijat/a s žádostí o  
odklad  

H064 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H089 přijat/a 

H015 přijat/a 
 

H040 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H065 přijat/a 
 

H090 přijat/a 

H016 Povolen odklad PŠD 
 

H041 přijat/a 
 

H066 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H091 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

H017 přijat/a 
 

H042 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H067 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H092 přijat/a 

H018 přijat/a 
 

H043 přijat/a 
 

H068 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H093 přijat/a 

H019 přijat/a 
 

H044 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H069 přijat/a 
 

H094 přijat/a 

H020 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H045 přijat/a 
 

H070 přijat/a 
 

H095 přijat/a 

H021 přijat/a 
 

H046 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

H071 přijat/a 
 

H096 přijat/a 

H022 přijat/a 
 

H047 přijat/a 
 

H072 přijat/a 
 

H097 přijat/a 

H023 přijat/a 
 

H048 přijat/a 
 

H073 přijat/a 
 

H098 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

H024 přijat/a 
 

H049 přijat/a 
 

H074 přijat/a 
 

H099 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

H025 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

 H050 přijat/a  H075 přijat/a  H100 přijat/a 

H026 přijat/a  H051 přijat/a  H076 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

 H101 
Přijat/a s žádostí o 
odklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zařazeni na školní budovu ROOSEVELTOVA: 

 

Reg.č./2020 Rozhodnuto 
 

Reg.č./2020 Rozhodnuto 
 

Reg.č./2020 Rozhodnuto 
 

Reg.č./2020 Rozhodnuto 

R001 přijat/a 
 

R011 Povolen odklad PŠD 
 

R020 přijat/a 
 

R030 přijat/a 

R002 přijat/a 
 

R012 přijat/a 
 

R021 přijat/a 
 

R031 přijat/a 

R003 přijat/a 
 

R013 přijat/a 
 

R022 přijat/a 
 

R032 přijat/a 

R004 přijat/a 
 

R014 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

R024 přijat/a 
 

R033 přijat/a 

R006 přijat/a 
 

R015 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

R025 přijat/a 
 

R034 Povolen odklad PŠD 

R007 přijat/a 
 

R016 přijat/a 
 

R026 přijat/a 
 

R035 přijat/a 

R008 přijat/a 
 

R017  přijat/a 
 

R027 přijat/a 
 

R036 přijat/a 

R009 přijat/a 
 

R018 Neuzavřený zápis 
 

R028 přijat/a 
 

  

R010 Povolen odklad PŠD 
 

R019 
Přijat/a s žádostí o 
odklad  

R029 přijat/a 
 

  

 

 

Odůvodnění: 

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Fakultní základní školy  

a Mateřské školy Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

 

V Olomouci dne: 23. 4. 2020 

Datum zveřejnění: 24. 4. 2020                                                                                                                                       Mgr. Martin Vosyka, v. r.,  ředitel                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      


