
1) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 3. července 2020

2) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Pořadí

Registrační 

číslo Ø ze ZŠ Kód oboru Výsledek řízení

1 413 1,52 65-51-H/01 Přijat - 2. kolo

2 418 2,2 65-51-H/01 Přijat - 2. kolo

3 409 2,73 65-51-H/01 Přijat - 2. kolo

1 410 1,2 65-51-E/01 Přijat - 2. kolo

2 423 2,96 65-51-E/01 Přijat - 2. kolo

1 411 1,28 33-56-H/01 Přijat - 2. kolo

2 420 2,15 33-56-H/01 Přijat - 2. kolo

1 416 1,95 41-55-H/01 Přijat - 2. kolo

2 414 2,09 41-55-H/01 Nepřijat - 2. kolo 

1 421 1,73 36-52-H/01 Přijat - 2. kolo

2 415 2,09 36-52-H/01 Přijat - 2. kolo

3 419 2,15 36-52-H/01 Přijat - 2. kolo

1 417 1,95 23-56-H/01 Přijat - 2. kolo

2 422 2,3 23-56-H/01 Přijat - 2. kolo
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Výsledek Obor

1 412 1,52 23 12 35 37 72 Přijat
65-41-L/01 

Gastronomie

Mgr. Marek Wandrol v.r.

ředitel školy

Kuchař - číšník

Instalatér

Instalatér

Instalatér

Obráběč kovů

Obráběč kovů

Truhlář

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Kuchař - číšník

Stravovací a ubytovací služby

Truhlář

Stravovací a ubytovací služby

Kuchař - číšník

Název oboru

3) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon), v platném znění, ředitel Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem

přijatých ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, do 1. ročníku níže uvedeného oboru, 

denní formy vzdělávání, od 1. 9. 2020.

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost

vykonává Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, do 1. ročníku, denní forma vzdělávání,

od 1. 9. 2020

Dle § 19 zákona č. 135/2020 sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 - Právní

úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se

v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních

dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě

nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.


