
Stránka 1 z 2 

 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla Písek je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

v oddílu Pr, vložce číslo 9. 

 

 

 

 

 

 

Č.j.: ZSJKT/00304/2018 

V Písku dne: 11. 4. 2018 

 
Věc: Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, 

Tylova 2391, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §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, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Josefa 

Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 od školního roku 2018/2019 a zveřejňuje seznam přijatých 

uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem. 

 
Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání 

v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 
od školního roku 2018/2019 

Přidělené registrační číslo Výsledek zápisu 

REG-JKT 2018/04                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/05                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/06                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/07                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/08                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/09                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/11                                   Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/12                                   Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/15                                   Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/16                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/17                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/19                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/21                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/22                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/23                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/24                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/25                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/27                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/28                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/29                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/30                                   Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/31                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/33                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/34                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REGJKT 2018/35                                     Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/36                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/37                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/38                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek,  

Tylova 2391  

Tel. 382/215104 (ústředna), 382/214233 (ředitel) 

E-mail: info@zstylova.cz 

IČ: 70890889 

DIČ:    CZ70890889 
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Základní škola Josefa Kajetána Tyla Písek je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
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REG-JKT 2018/39                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/40                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/41                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/44                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/46                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REGJKT 2018/48                                     Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REGJKT 2018/50                                     Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/51                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/53                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/54                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/55                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/56                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/57                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/58                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/60                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/61                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/62                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/64                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/65                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/66                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/67                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/68                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/69                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/70                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/72                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/73                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/74                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/76                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/78                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/79                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/82                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/84                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/89                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/90                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/92                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/93                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/96                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/97                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/98                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/99                                    Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/101                                   Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/105                                   Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 

REG-JKT 2018/106                                   Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání. 
 

Mgr. Bc. Pavel  K o c 

    ředitel školy 
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