
Přípravná třída pro školní rok 2022/2023 
0UQIZ     Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

3QN2X                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

6DLPA     Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

8VJ32     Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

A7QDH     Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

B2DD6     Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

BKDRG                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

D46PJ     Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

IFGKF                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

IIXGC                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

MXGE7                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

NUDFM                 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

P 13/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

P 14/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

P 17/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

P 18/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

P 19/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

P 20/2022/2023   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

P 21/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

SIRVS                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

SZXCD                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

WTND5     Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

XPEHZ                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Y0W6N                  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž   6/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 31/2022/2023 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 31/2022/2023 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 32/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 34/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 36/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 49/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 53/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 56/2022/2023  Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 59 2022/2023   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok – přijetí do přípravné třídy 

Ž 74/2022/2023   Přijetí do přípravné třídy 

Ž 75/2022/2023   Přijetí do přípravné třídy  (P 56/2022/2023) 

P 16/2022/2023   Přijetí do přípravné třídy 

X1NH2                   Přijetí do přípravné třídy 


