
 

Rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení 
 na školní rok 2022/2023 

 

obor: 75 – 41 - M/01 Sociální činnost 
2. kolo 

Sestava přijatých uchazečů 
 

Ev.č. Hodnocení Hodnocení 

15522 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

19522 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

20522 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

17022 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

20622 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

20722 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

15322 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

17122 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

17722 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

21422 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

19322 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

20422 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

21722 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

16222 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

17222 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

15822 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

21922 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

18122 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

21622 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

21322 Splnil. Podm. přij. řízení Přijat 

 

Přijatí uchazeči neobdrží rozhodnutí o přijetí. 
 

 

 Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

 

  1. 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 považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 

  poštovních služeb. 

 

  2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve, 

  střední škole podle odstavce 1, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 1 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. 

 

                    Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději do 29. 6. 2022 
 
       

  V Moravské Třebové dne 15. 6. 2022                                     Mgr. Jana Pekáriková 

                                                                                ředitelka školy 

                                                                                  

 


