
   
 

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 
Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice 

IČ: 652 68 687,  519 424 564,  reditelna@zspohorelice.cz 

 
Výsledky zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2021/22 

 
 

  MF07W      zapsán do 1. třídy              

KMX6B      zapsán do 1. třídy              

5ZRKY      zapsán do 1. třídy              

QD1RE      zapsán do 1. třídy              

6T407      zapsán do 1. třídy              

VFTK9      zapsán do 1. třídy              

ZZVXQ      zapsán do 1. třídy              

S9DLE      zapsán do 1. třídy              

MYBB1      zapsán do 1. třídy              

T24GV      zapsán do 1. třídy              

6XF96      zapsán do 1. třídy              

D2SKA      zapsán do 1. třídy              

K9MGS      zapsán do 1. třídy              

97BFN      zapsán do 1. třídy              

SFB2K      zapsán do 1. třídy              

1GTDD      zapsán do 1. třídy              

SSCCS      zapsán do 1. třídy              

F6H7R      zapsán do 1. třídy              

ZJYLT      zapsán do 1. třídy              

8KGZX      zapsán do 1. třídy              

WIABD      zapsán do 1. třídy              

FSC0D      zapsán do 1. třídy              

5WP54      zapsán do 1. třídy              

HZU7Z      zapsán do 1. třídy              

LS6M6      zapsán do 1. třídy              

9SVUK      zapsán do 1. třídy              

ECT7L      zapsán do 1. třídy              

IHFRW      zapsán do 1. třídy              

FMGV8      zapsán do 1. třídy              

YUG4Y      zapsán do 1. třídy              

RVYW4      zapsán do 1. třídy              

BDQP0      zapsán do 1. třídy              

QA0DZ      zapsán do 1. třídy              

9YV5P      zapsán do 1. třídy              

79O68      zapsán do 1. třídy              

28BSC      zapsán do 1. třídy              

O1LSC      zapsán do 1. třídy              

VE6ET      zapsán do 1. třídy              

D792X      zapsán do 1. třídy              



   
 

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 
Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice 

IČ: 652 68 687,  519 424 564,  reditelna@zspohorelice.cz 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přípravný ročník v roce 2021/22 (PT) 
 

QUH4Z      
Žádost o přijetí do přípravného 
ročníku 

neukončený zápis – chybí požadované 
dokumenty  

4EHW9      
Žádost o přijetí do přípravného 
ročníku 

neukončený zápis – chybí požadované 
dokumenty  

JFIG1      Přijetí do přípravného ročníku  

ZVG7P      žádost o odklad - PT 
neukončený zápis - chybí požadované 
dokumenty 

TQPL4      žádost o odklad - PT 
neukončený zápis - chybí požadované 
dokumenty 

73TNR      žádost o odklad - PT 
neukončený zápis - chybí požadované 
dokumenty 

NULWG      zapsán do 1. třídy              

5V0YC      zapsán do 1. třídy              

DYXLI      zapsán do 1. třídy              

L0NWL      zapsán do 1. třídy              

QA105      zapsán do 1. třídy              

MPHZ8      zapsán do 1. třídy              

IZRPK      zapsán do 1. třídy              

A7EQT      zapsán do 1. třídy              

TPK4H      zapsán do 1. třídy              

6AGQB      zapsán do 1. třídy              

8EQ4V      zapsán do 1. třídy              

NZZR7      zapsán do 1. třídy              

GZ351      zapsán do 1. třídy              

DXDBO      zapsán do 1. třídy              

79W6M      zapsán do 1. třídy              

3UE9F      zapsán do 1. třídy              

QE628      zapsán do 1. třídy              

UNQIV      zapsán do 1. třídy              

WTZUS      zapsán do 1. třídy              

HNYNB      zapsán do 1. třídy              

JJMJG      zapsán do 1. třídy              

B4IGU      zapsán do 1. třídy              

7IGCK      zapsán do 1. třídy              

CS0PV      zapsán do 1. třídy              

F0KUI      zapsán do 1. třídy              

A0H83      zapsán do 1. třídy              

TW9WV      zapsán do 1. třídy              
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Odklad školní docházky – děti zůstávají v MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

OCELG      udělen odklad - PT              

OQV5B      udělen odklad - PT             
B1OPC      udělen odklad - PT           
U8O5B      žádost o odklad - PT 

8ZLW1      udělen odklad - PT             
E8MZC      udělen odklad - PT             
Y2RPI      udělen odklad - PT             
U3ZY4      udělen odklad - PT             
5EQDY      udělen odklad - PT             
6IIKF      udělen odklad - PT             

1KFXF      žádost o odklad - PT 
neukončený zápis - chybí požadované 
dokumenty 

ZTAPK      žádost o odklad - PT 
neukončený zápis - chybí požadované 
dokumenty 

IV0DI      žádost o odklad - PT 
neukončený zápis - chybí požadované 
dokumenty 

P4U8F      udělen odklad - PT             

1SKX2      žádost o odklad - PT 
neukončený zápis - chybí požadované 
dokumenty 

8LFEV      žádost o odklad  neukončený zápis - chybí požadované dokumenty 

MQH1X      žádost o odklad  neukončený zápis - chybí požadované dokumenty 

RDMSE      udělen odklad              
0WJVY      udělen odklad              
FO3NL      udělen odklad              
YWXLO      udělen odklad              
RKYQC      žádost o odklad  neukončený zápis - chybí požadované dokumenty 

HSAII      udělen odklad              
BL13T      udělen odklad              
NUZPI      žádost o odklad  neukončený zápis - chybí požadované dokumenty 
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Žáci, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v minulém roce (zápis 

2020) a vyplnili elektronickou přihlášku i u letošního zápisu (2021). Také nastoupí 

k povinné školní docházce v roce 2021/22. 

  
 

 

Dále k povinné školní docházce nastoupí žáci s odkladem ze zápisu roku 2020, 

jejichž rodiče informaci o nástupu do školy potvrdili.  
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V Pohořelicích 4. 5. 2021                                                         Mgr. Stanislav Polák, MBA 

R7D2U      

GLKZA      

X6P1C      

91XVB      

OJXZF      

JSBO0      

5YGX0      

6HVWI      

IJ15Y      

8BJD6      

OMJJB      

WAIUZ      


