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

Komenského 7Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato1-1/2019-201.

přijato1-3/2019-202.

přijato1-5/2019-203.

přijato1-6/2019-204.

přijato1-7/2019-205.

přijato1-8/2019-206.

přijato1-9/2019-207.

přijato1-11/2019-208.

přijato1-13/2019-209.

přijato1-14/2019-2010.

přijato1-15/2019-2011.

přijato1-17/2019-2012.

přijato1-18/2019-2013.

přijato1-19/2019-2014.

přijato1-22/2019-2015.

přijato1-23/2019-2016.

přijato1-24/2019-2017.

přijato1-25/2019-2018.

přijato1-26/2019-2019.

přijato1-27/2019-2020.

nepřijato1-21/2019-2021.

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 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato2-1/2019-201.

přijato2-5/2019-202.

přijato2-7/2019-203.

přijato2-8/2019-20 Krymská 104.

přijato2-9/2019-205.

přijato2-10/2019-206.

přijato2-11/2019-20 Krymská 107.

přijato2-12/2019-208.

přijato2-14/2019-209.

přijato2-17/2019-2010.

přijato2-18/2019-2011.

přijato2-20/2019-20 Emy Destinové 112.

přijato2-21/2019-20 Východní 613.

přijato2-22/2019-2014.

přijato2-23/2019-2015.

přijato2-25/2019-20 Krymská 1016.

přijato2-27/2019-2017.

přijato2-30/2019-2018.

přijato2-31/2019-2019.

přijato2-32/2019-2020.

přijato2-34/2019-2021.

přijato2-35/2019-2022.

přijato2-36/2019-2023.

přijato2-37/2019-20 Krymská 1024.

přijato2-39/2019-2025.

přijato2-40/2019-2026.

přijato2-41/2019-2027.

přijato2-43/2019-2028.

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 2019 - 20

přijato2-46/2019-20 Krymská 1029.

přijato2-47/2019-2030.

přijato2-48/2019-20 Emy Destinové 131.

přijato2-49/2019-2032.

přijato2-51/2019-2033.

přijato2-53/2019-20 Krymská 1034.

nepřijato2-2/2019-2035.

nepřijato2-3/2019-2036.

nepřijato2-4/2019-2037.

nepřijato2-13/2019-2038.

nepřijato2-15/2019-2039.

nepřijato2-16/2019-2040.

nepřijato2-19/2019-2041.

nepřijato2-28/2019-2042.

nepřijato2-29/2019-2043.

nepřijato2-33/2019-2044.

nepřijato2-38/2019-2045.

nepřijato2-44/2019-2046.

nepřijato2-45/2019-2047.

nepřijato2-50/2019-2048.

nepřijato2-52/2019-2049.

nepřijato2-54/2019-2050.

nepřijato2-55/2019-2051.

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 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato3-1/2019-201.

přijato3-2/2019-202.

přijato3-3/2019-203.

přijato3-5/2019-204.

přijato3-6/2019-205.

přijato3-8/2019-206.

přijato3-9/2019-207.

přijato3-10/2019-208.

přijato3-11/2019-209.

přijato3-12/2019-2010.

přijato3-13/2019-2011.

přijato3-14/2019-2012.

přijato3-15/2019-2013.

přijato3-16/2019-2014.

přijato3-18/2019-2015.

přijato3-19/2019-20 Komenského 716.

přijato3-22/2019-2017.

přijato3-23/2019-2018.

přijato3-24/2019-2019.

nepřijato3-7/2019-2020.

nepřijato3-17/2019-2021.

nepřijato3-20/2019-2022.

nepřijato3-21/2019-2023.

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 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato4-1/2019-201.

přijato4-2/2019-202.

přijato4-3/2019-20 Emy Destinové 13.

přijato4-4/2019-20 Východní 64.

přijato4-5/2019-20 Emy Destinové 15.

přijato4-7/2019-206.

přijato4-8/2019-207.

přijato4-10/2019-208.

přijato4-11/2019-209.

přijato4-12/2019-2010.

nepřijato4-6/2019-2011.

nepřijato4-9/2019-2012.

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 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato5-3/2019-201.

přijato5-4/2019-20 Východní 62.

přijato5-5/2019-203.

přijato5-6/2019-204.

přijato5-7/2019-205.

přijato5-8/2019-206.

přijato5-9/2019-207.

přijato5-10/2019-208.

přijato5-11/2019-209.

přijato5-12/2019-2010.

přijato5-13/2019-2011.

přijato5-14/2019-2012.

přijato5-15/2019-20 Emy Destinové 113.

přijato5-16/2019-20 Východní 614.

přijato5-17/2019-2015.

přijato5-18/2019-2016.

přijato5-19/2019-2017.

přijato5-20/2019-2018.

přijato5-21/2019-2019.

přijato5-24/2019-2020.

přijato5-25/2019-2021.

přijato5-26/2019-2022.

přijato5-27/2019-2023.

přijato5-30/2019-2024.

přijato5-31/2019-2025.

přijato5-32/2019-2026.

přijato5-33/2019-2027.

přijato5-34/2019-2028.

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 2019 - 20

přijato5-36/2019-20 Emy Destinové 129.

přijato5-37/2019-2030.

přijato5-38/2019-2031.

přijato5-39/2019-2032.

přijato5-40/2019-2033.

přijato5-41/2019-2034.

nepřijato5-23/2019-2035.

nepřijato5-28/2019-2036.

nepřijato5-29/2019-2037.

nepřijato5-35/2019-2038.

nepřijato5-42/2019-2039.

nepřijato5-43/2019-2040.

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 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato6-1/2019-201.

přijato6-2/2019-202.

přijato6-3/2019-203.

přijato6-4/2019-204.

přijato6-5/2019-205.

přijato6-6/2019-206.

přijato6-7/2019-207.

přijato6-8/2019-208.

přijato6-9/2019-209.

přijato6-10/2019-2010.

přijato6-12/2019-2011.

přijato6-13/2019-2012.

přijato6-14/2019-2013.

přijato6-15/2019-2014.

nepřijato6-11/2019-2015.

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 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato7-1/2019-201.

přijato7-2/2019-202.

přijato7-3/2019-203.

přijato7-5/2019-204.

přijato7-6/2019-205.

přijato7-7/2019-206.

přijato7-8/2019-207.

přijato7-9/2019-208.

přijato7-10/2019-209.

přijato7-11/2019-2010.

přijato7-15/2019-20 Emy Destinové 111.

přijato7-16/2019-2012.

přijato7-17/2019-2013.

přijato7-18/2019-2014.

přijato7-19/2019-2015.

přijato7-20/2019-2016.

přijato7-21/2019-2017.

přijato7-22/2019-2018.

přijato7-23/2019-2019.

přijato7-24/2019-2020.

přijato7-26/2019-2021.

přijato7-27/2019-2022.

přijato7-29/2019-2023.

nepřijato7-4/2019-2024.

nepřijato7-13/2019-2025.

nepřijato7-14/2019-2026.

nepřijato7-25/2019-2027.

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

Hornická 66Odloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato8-1/2019-201.

přijato8-2/2019-202.

přijato8-3/2019-20 Krymská 103.

přijato8-4/2019-204.

přijato8-5/2019-205.

přijato8-6/2019-206.

přijato8-7/2019-20 Krymská 107.

přijato8-8/2019-208.

nepřijato8-9/2019-209.

nepřijato8-10/2019-2010.

nepřijato8-11/2019-2011.

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

Lesní MŠ DuběnkaOdloučené pracoviště

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019 - 20

řádek registrační
číslo

přijato/
nepřijato

přijato na jiné pracoviště

přijato9-1/2019-20 Komenského 71.

přijato9-2/2019-20 Krymská 122.

přijato9-5/2019-20 Východní 63.

přijato9-8/2019-204.

nepřijato9-3/2019-205.

nepřijato9-4/2019-206.

nepřijato9-6/2019-207.

nepřijato9-7/2019-208.

1

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


