Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělávání s výučním listem
pro školní rok 2019/2020
1. kolo; zpracováno a zveřejněno 26. 4. 2019
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Reprodukční grafik
55

68

12

21

Přijati:

22

20

72

15

Nepřijati:

71

7

27

53

59

54

65-51-H/01
Přijati:

16

28

19

65

5

8

29

69

40

10

37

Kuchař a číšník
56

17

24

57

46

73

70

Nepřijati:
66-51-H/01
Přijati:

Prodavač a výrobce lahůdek
62

Nepřijati:

Dnem 26. dubna 2019 začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového
lístku pro přijaté uchazeče. Po tuto dobu budeme ve škole od 11: 00 do 16: 00 připraveni
přijmout zápisový lístek a projednat náležitosti smlouvy o studiu se zákonnými zástupci
našich budoucích žáků.
Podrobnosti obdrží uchazeči v pozvánce k přijímacímu řízení.
Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek
přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední
škole uchazeč vyjadřuje podáním zápisového lístku.
Zápisový lístek
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§
60g odst. 6 školského zákona).

Termín pro podání zápisového lístku
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek
přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6
školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě,

zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke
vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy
vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky
rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho
zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
V případě, že byl uchazeč přijat ve více středních školách v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve
které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek
zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání
zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení
školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.
Ztráta zápisového lístku
Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku.
Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce
nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole;
součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče
(viz § 17 vyhlášky).
Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem
střední školy (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní
rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další
školní roky).
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.
Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3
pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy
následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88
správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení,
podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky; rozhodnutí může být
změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského
zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném
přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení
odvolání.
Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183
odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu.
Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)
Datum
Odvolání proti nepřijetí ke studiu
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na
(název oboru vzdělání a případně kód oboru). Pozn. Můžete také uvést i důvody, pro které je
odvolání podáváno.
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno
Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a
podepisuje odvolání sám

