
Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Rozhodnutí 

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

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává PaedDr. Zdeněk Motlíček, 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 ke dni 30. 4. 2020 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání 

dětem s těmito kódy: 

90/20   přijato                           112/20   přijato                           138/20   přijato 

91/20   přijato                           113/20   přijato                           139/20   přijato 

92/20   přijato                           114/20   přijato                           140/20   přijato 

93/20   přijato                           115/20   přijato                           141/20   přijato 

94/20   přijato                           117/20   přijato                           142/20   přijato 

95/20   přijato                           118/20   přijato                           143/20   přijato 

96/20   přijato                           119/20   přijato                           144/20   přijato 

97/20   přijato                           122/20   přijato                           145/20   přijato 

98/20   přijato                           123/20   přijato                           146/20   přijato 

99/20   přijato                           124/20   přijato                           147/20   přijato 

101/20  přijato                          125/20   přijato                           149/20   přijato 

102/20  přijato                          126/20   přijato                           150/20   přijato 

103/20  přijato                          127/20   přijato                           151/20   přijato 

104/20  přijato                          131/20   přijato                           153/20   přijato 

106/20  přijato                          133/20   přijato                           155/20   přijato 

107/20  přijato                          134/20   přijato                           156/20   přijato 

108/20  přijato                          135/20   přijato                           159/20   přijato 

110/20  přijato                          136/20   přijato                           162/202   přijato 



111/20   přijato                 137/20   přijato                      164/20   přijato 

 

Loňské odklady: 

25/2019  přijato               124/2019  přijato                    187/2019  přijato 

85/2019  přijato               128/2019  přijato                    197/2019  přijato 

111/2019  přijato             130/2019  přijato                    234/2019  přijato 

112/2019  přijato             152/2019  přijato                       

120/2019  přijato             165/2019  přijato 

 

Loňský dodatečný odklad: 

21/20   přijato 

 

Žáci s odloženou školní docházkou o jeden rok 

100/20   odklad              129/20   odklad               157/20   odklad            165/20 odklad 

120/20   odklad              148/20   odklad               158/20   odklad 

128/20   odklad              154/20   odklad               163/20   odklad 

 

Žáci nepřijatí z důvodů naplnění kapacity 1.ročníku: 

109/20   nepřijato       132/20   nepřijato           160/20   nepřijato          161/20   nepřijato 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto 

rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitel základní školy T. G. Masaryka Rajhrad ke krajskému 

úřadu Jihomoravského kraje. 

 

V Rajhradě dne 4. 5. 2020, zveřejněno 4. 5. 2020 

                                                                                                        PaedDr. Zdeněk Motlíček 


