
 

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. 2021 
 
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, jakož i Opatřením obecné povahy č. j. 
MSMT-43073/2020-3, ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků vydaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 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. 2021.  
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená. 
 
1) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:    19. května 2021. 
 
2) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:  
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání 
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. 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat 
se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty 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 byl přijat 
na základě odvolání nebo že ho uplatnil na konzervatoři nebo střední škole s talentovou zkouškou tak ho lze uplatnit 
podruhé. 

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

Pořadí Registrační číslo Výsledek řízení Kód oboru Název oboru  

1  205 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

2  206 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

3  77 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

4  153 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

5  204 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

6  182 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

7  203 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

8  62 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

9  201 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

10  183 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

11  199 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

12 154 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

13 197 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

14 196 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

15 200 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  



16 195 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

17 78 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

18 63 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

19 155 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

20 202 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

21 184 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

22 198 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

23 194 Přijat - 1. kolo 23-56-H/01 Obráběč kovů  

           

           
 

 

Mgr. Marek Wandrol v.r. 
Ředitel školy 
 


