
 

 

Datum vyvěšení: 24. 5. 2021 

Hromadné oznámení o rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 8, Krynická 2, 

Krynická 490/2, 181 00 Praha 8 – Troja 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2 rozhodla v souladu s právními předpisy 

§ 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád),  

ve znění pozdějších předpisů takto: 

Poř. č. REG. Č. Rozhodnutí: 

1 W5JBK      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

2 PYYRY      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

3 C8BVD      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

4 5S6Q7      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

5 QTBW3      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

6 V63MB      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

7 MNUCT      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

8 407O2      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

9 B6EEG      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

10 FM4L0      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

11 XU31T      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

12 YM5TW      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

13 Q5B94      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

14 OHUUG      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

15 BN4S0      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

16 Q1293      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

17 5A2RG      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

18 KWDYR      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

19 41EFS      se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

20 GHWTE        se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

21 5T3T8 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

22 D4F6Y se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

23 GCJQR se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

24 4XB2Q se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

25 9EZDF se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

26 R0M8T se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

27 XTJP7 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

28 FM4O8 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

29 IZTFP se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

30 YVEKZ se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

31 G6TS9 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

32 K3Z0Y se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

33 6V1EB se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 



 

 

34 07OB1 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

35 KQHXA se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

36 7U86W se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

37 TBL9V se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

38 SXG99 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

39 S9UXC se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

40 P87X9 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

41 AV9E2 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

42 EFLR1 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

43 JFDR6 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

44 124TQ se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

45 UENGP se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

46 9ZCIE se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

47 D0CIC se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

48 DERW1 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

49 59BA7 se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

50 OEACP se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

51 3DDHI se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

52 0V8LU se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

53 87ITR se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

53 IM59T   se přijímá od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání 

 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. 

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2 a 

rozhoduje o něm OŠ MHMP.         

                                                                                     

                                                                                          Vydavatel: Mgr. Jana Bernasová 

                                                                                                                   ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

Informativní třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí se dle aktuální 

epidemiologické situace konat nebude. Zákonní zástupci obdrží e-mail s informacemi 

k nástupu dětí do mateřské školy.     Děkuji za pochopení. 


