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Seznam kódů přijatých uchazečů podle pořadí: 

 

 

 

 

 

 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče 

POŘADÍ BODY REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

1. 123 10 

15. 47 8 

 

 

POŘADÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

1. 10 

2. 3 

3. 5 

4. 1 

5. 11 

6. 4 

7. 2 

8. 7 

9. 6 

10. 13 

11. 12 

12. 9 

13. 14 

14. 16 

15. 8 



 

Postup a poučení pro přijaté uchazeče  

V souladu s platnou legislativou nebudou přijatým uchazečům zasílána rozhodnutí o přijetí. 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datem oznámení 

rozhodnutí o přijetí.  

Přijatí uchazeči doručí (osobně nebo poštou) do 10 pracovních dnů (do 15. 5. 2019) od 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Odevzdáním 

zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2018 žákem naší školy. Pokud zápisový 

lístek nebude v této lhůtě doručen, zaniká právo uchazeče na přijetí a takto uvolněné místo 

bude nabídnuto nepřijatým uchazečům.  

Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost 

co nejdříve oznámili e-mailem (sosunicov@sosunicov.cz) nebo telefonicky (585 051 300). 

Děkujeme. 

Zápisový lístek podle §60a odst. 6 školského zákona 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí 

ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový 

lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb.  

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 

školského zákona: 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může 

uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na 

škole, kde byl přijat na základě odvolání.  

Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče  

Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí  

o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za 

doručené. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení 

lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doručte osobně na 

sekretariát školy nebo poštou na adresu školy (bližší informace najdete v dokumentu Postup 

pro nepřijaté uchazeče). 

V Uničově dne 29. 4. 2019 

Mgr. Dagmar Smolková 



ředitelka školy 


