
101 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

102 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

105 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

107 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

108 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

153 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

154 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

155 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

201 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

203 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

204 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

208 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

251 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

253 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

254 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

301 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

305 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

306 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

308 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

354 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

401 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

402 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

403 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

405 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

407 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

408 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

451 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

452 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

503 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

504 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

505 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

506 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

507 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

508 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

551 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

552 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

553 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

554 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

603 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

606 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

608 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

651 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

652 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

653 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

701 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

702 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

709 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

751 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

752 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

808 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

809 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

851 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

852 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018 Pokračování



853 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

904 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

906 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

907 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

909 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

951 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

952 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

953 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

954 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

955 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

956 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

1002 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

1003 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

1004 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

1005 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

1007 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

1052 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

1053 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

3000 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

3001 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

3002 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

3003 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

3004 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

3005 Přijat(a) k základnímu vzdělávání v 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

   V Praze dne 21. dubna 2017

Mgr. Marcela Zavadilová

                                                                                          ředitelka školy


