
 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Komenského 7Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato1-1/2018-191.

přijato1-3/2018-192.

přijato1-4/2018-193.

přijato1-5/2018-194.

přijato1-6/2018-195.

přijato1-8/2018-196.

přijato1-9/2018-197.

přijato1-10/2018-198.

přijato1-11/2018-199.

přijato1-12/2018-1910.

přijato1-14/2018-1911.

přijato1-16/2018-1912.

přijato1-17/2018-1913.

přijato1-21/2018-1914.

přijato1-22/2018-1915.

přijato1-25/2018-1916.

přijato1-26/2018-1917.

přijato1-27/2018-1918.

přijato1-29/2018-1919.

přijato1-32/2018-1920.

přijato1-33/2018-1921.

přijato1-34/2018-1922.

přijato1-37/2018-1923.

přijato1-41/2018-1924.

přijato1-42/2018-1925.

1

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Krymská 12Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato2-2/2018-19 Komenského 71.

přijato2-3/2018-192.

přijato2-4/2018-193.

přijato2-5/2018-194.

přijato2-6/2018-195.

přijato2-7/2018-196.

přijato2-9/2018-197.

přijato2-10/2018-198.

přijato2-11/2018-199.

přijato2-12/2018-19 Emy Destinové 110.

přijato2-13/2018-19 Komenského 711.

přijato2-14/2018-1912.

přijato2-15/2018-1913.

přijato2-16/2018-1914.

přijato2-17/2018-1915.

přijato2-18/2018-1916.

přijato2-19/2018-1917.

přijato2-20/2018-1918.

přijato2-21/2018-1919.

přijato2-22/2018-1920.

přijato2-23/2018-1921.

přijato2-24/2018-1922.

přijato2-26/2018-1923.

přijato2-28/2018-1924.

přijato2-29/2018-1925.

přijato2-32/2018-1926.

přijato2-33/2018-1927.

přijato2-34/2018-1928.

1

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Krymská 12Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

přijato2-35/2018-1929.

přijato2-37/2018-1930.

přijato2-38/2018-1931.

přijato2-39/2018-19 Emy Destinové 132.

přijato2-40/2018-1933.

přijato2-42/2018-1934.

2

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Krymská 10Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato3-1/2018-191.

přijato3-3/2018-192.

přijato3-4/2018-193.

přijato3-5/2018-194.

přijato3-7/2018-195.

přijato3-8/2018-196.

přijato3-9/2018-197.

přijato3-11/2018-19 Emy Destinové 18.

přijato3-12/2018-199.

přijato3-13/2018-1910.

přijato3-14/2018-1911.

přijato3-15/2018-1912.

přijato3-16/2018-1913.

přijato3-18/2018-1914.

přijato3-19/2018-1915.

přijato3-20/2018-1916.

přijato3-22/2018-1917.

přijato3-23/2018-1918.

přijato3-24/2018-1919.

přijato3-25/2018-1920.

přijato3-26/2018-1921.

přijato3-27/2018-19 Emy Destinové 122.

přijato3-28/2018-1923.

přijato3-29/2018-1924.

přijato3-30/2018-1925.

přijato3-31/2018-1926.

přijato3-32/2018-1927.

1

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

U Brodu 73Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato4-1/2018-191.

přijato4-2/2018-192.

přijato4-3/2018-193.

přijato4-4/2018-194.

přijato4-5/2018-195.

přijato4-6/2018-196.

přijato4-7/2018-197.

přijato4-8/2018-198.

přijato4-9/2018-19 Komenského 79.

přijato4-10/2018-19 Komenského 710.

1

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Mozartova 4Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato5-1/2018-191.

přijato5-2/2018-192.

přijato5-3/2018-193.

přijato5-4/2018-194.

přijato5-5/2018-195.

přijato5-6/2018-196.

přijato5-7/2018-197.

přijato5-8/2018-198.

přijato5-9/2018-199.

přijato5-10/2018-1910.

přijato5-11/2018-1911.

přijato5-12/2018-1912.

přijato5-13/2018-1913.

přijato5-14/2018-1914.

přijato5-15/2018-19 Komenského 715.

přijato5-16/2018-1916.

přijato5-17/2018-1917.

přijato5-18/2018-1918.

přijato5-19/2018-1919.

přijato5-20/2018-1920.

přijato5-21/2018-1921.

přijato5-22/2018-1922.

přijato5-23/2018-1923.

přijato5-24/2018-1924.

přijato5-25/2018-1925.

přijato5-26/2018-1926.

přijato5-27/2018-1927.

přijato5-28/2018-1928.

1

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Mozartova 4Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

přijato5-29/2018-1929.

přijato5-31/2018-1930.

přijato5-32/2018-1931.

přijato5-33/2018-19 Komenského 732.

přijato5-34/2018-1933.

přijato5-35/2018-1934.

přijato5-36/2018-1935.

přijato5-37/2018-1936.

přijato5-38/2018-1937.

2

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Emy Destinové 1Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato6-1/2018-191.

přijato6-2/2018-192.

přijato6-3/2018-193.

přijato6-4/2018-194.

přijato6-5/2018-195.

přijato6-6/2018-196.

přijato6-7/2018-197.

přijato6-8/2018-198.

přijato6-9/2018-199.

přijato6-10/2018-1910.

přijato6-11/2018-1911.

přijato6-12/2018-1912.

přijato6-13/2018-1913.

přijato6-14/2018-1914.

přijato6-15/2018-1915.

přijato6-16/2018-1916.

přijato6-17/2018-1917.

přijato6-18/2018-1918.

přijato6-19/2018-1919.

přijato6-20/2018-1920.

přijato6-21/2018-1921.

přijato6-22/2018-1922.

přijato6-23/2018-1923.

přijato6-24/2018-1924.

1

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Východní 6Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato7-1/2018-191.

přijato7-2/2018-192.

přijato7-3/2018-193.

přijato7-4/2018-194.

přijato7-5/2018-195.

přijato7-6/2018-19 Emy Destinové 16.

přijato7-8/2018-197.

přijato7-9/2018-198.

přijato7-10/2018-199.

přijato7-11/2018-1910.

přijato7-12/2018-1911.

přijato7-13/2018-1912.

přijato7-14/2018-1913.

přijato7-15/2018-1914.

přijato7-16/2018-19 Emy Destinové 115.

přijato7-17/2018-1916.

přijato7-18/2018-19 Mozartova 417.

přijato7-19/2018-1918.

přijato7-20/2018-1919.

přijato7-21/2018-1920.

přijato7-22/2018-1921.

přijato7-23/2018-1922.

přijato7-24/2018-1923.

přijato7-25/2018-1924.

přijato7-26/2018-19 Emy Destinové 125.

přijato7-28/2018-1926.

přijato7-29/2018-1927.

přijato7-31/2018-1928.

1

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Východní 6Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

přijato7-33/2018-1929.

2

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003

Hornická 66Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018 - 19

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato8-1/2018-191.

přijato8-3/2018-192.

přijato8-4/2018-193.

přijato8-5/2018-194.

přijato8-6/2018-195.

přijato8-7/2018-196.

přijato8-8/2018-197.

1

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.


