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150 21 PRAHA 5 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího 

řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 CUKRÁŘ, denní formy vzdělávání, ve 

školním roce 2019/2020 
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, ředitelka střední školy 

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení 

do prvního ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020. 

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem 

 

Reg. číslo 

122        

007        

011        

133        

114        

113        

060        

091        

093        

048        

025        

105        

016        

109        

092        

006        

041        

015        

038        

046        

078        

100        

035        

075        

065        

052        

099        

009        

097        

036        

068        

112        

027        

080        

021        

086        

124        

029        

103        

037        

126        

117        

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem 

23. duben 2019 

 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

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. U uchazečů s nařízenou ústavní výcho-

vou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel 

příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 

Sb., v platném znění). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápi-

sového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, 

zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdě-

lávání ve 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 (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 

Sb., v platném znění). 

 

 

Poděbrady, 23. dubna 2019                       Ing. Helena Klimešová 

ředitelka školy 
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