
Pořadové číslo
Registrační číslo 

přidělené uchazeči
Body celkem

1. 0386 2,00

2. 0254 2,33

3. 0330 2,43

4. 0210 7,82

   Ve Zlíně 23.4.2020                 Mgr. Petr Úředníček v.r.

                          ředitel školy

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu  s ustanovením § 18 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 

přijímání k některým druhům vzdělávání  a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nelze odvolat.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ POD PŘIDĚLENÝM REGISTRAČNÍM ČÍSLEM

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel 

střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, zveřejňuje seznam 

přijatých uchazečů.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ POD PŘIDĚLENÝM REGISTRAČNÍM ČÍSLEM S VÝSLEDKEM

ŘÍZENÍ U KAŽDÉHO UCHAZEČE

Výsledek přijímacího řízení

nepřijat(a)

nepřijat(a)

nepřijat(a)

nepřijat(a)

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

23. duben 2020

POUČENÍ O PRÁVNÍCH NÁSLEDCÍCH NEODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín musí potvrdit uchazeč nebo 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče doručením, popř. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, 

který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.Počátek běhu lhůty pro odevzdání zápisového lístku v 1. kole 

přijímacího řízení se neodvíjí individuálně u každého uchazeče od oznámení rozhodnutí       o přijetí, 

ale je dán jednotně pro všechny uchazeče, a to tak, že zápisový lístek je možné odevzdat  do 5 

pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 8 kalendářních 

dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, a to bez ohledu na skutečnost, že v 

konkrétním oboru vzdělání se jednotná přijímací zkouška nekoná. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním 

lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, zanikají posledním dnem této 

lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední škole gastronomie a 

obchodu Zlín. 

Poučení


