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Č.j. 249/2020/ZSNU          V Havlíčkově Brodě 30. 4. 2020 
JID 448/2020/ZSNU 

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 
 

1/2020 - přijat    30/2020 - přijat 
  3/2020 - přijat     31/2020 - přijat 
  4/2020 - přijat    32/2020 - přijat 
5/2020 - přijat    33/2020 - přijat 
6/2020 - přijat    34/2020 - přijat  
7/2020 - přijat    35/2020 - přijat 
8/2020 - přijat    37/2020 - přijat 
10/2020 - přijat    38/2020 - přijat 
11/2020 - přijat    39/2020 - přijat 
12/2020 - přijat    40/2020 - přijat 
13/2020 - přijat    41/2020 - přijat 
15/2020 - přijat    43/2020 - přijat 
16/2020 - přijat    45/2020 - přijat 
17/2020 - přijat    46/2020 - přijat 
19/2020  - přijat    47/2020 - přijat 
21/2020 - přijat    48/2020 - přijat 
22/2020 - přijat    49/2020 - přijat 
23/2020 - přijat    50/2020 - přijat 
24/2020 - přijat    52/2020 - přijat 
25/2020 - přijat    53/2020 - přijat 
26/2020 - přijat    54/2020 - přijat 
27/2020 - přijat    55/2020 - přijat 
28/2020 - přijat     57/2020 - přijat 
29/2020 - přijat    58/2020 - přijat  
 
 

Zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem je rozhodnuto o přijetí 
k povinné školní docházce od 1. 9. 2020 v Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240. 
 

Bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.  
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručeno, ale můžete si o jeho vydání 
požádat v kanceláři školy. 
 

Budou otevřeny dvě první třídy. Zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační 
schůzku, která se uskuteční v úterý 23. června 2020 od 16.00 hodin v  IX. A 2. podlaží 
č. dveří 228. V případě, že by situace neumožnila naši schůzku, budeme Vás informovat 
na stránkách školy. 

        
 
 

Mgr. Milena Popelová ředitelka školy 

Základní škola Havlíčkův Brod, 
Nuselská 3240 
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