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Rozhodnutí ředitele č. 2812017
Seznam přijatých uchazečůo studium ve 3. kole přijímacího řízení
ve školnímroce 201712018
Ředitel střední školy, jejížčinnost vykonává Odborné uČiliŠtě,Křenovice 8, zveřejňuje v souladu
s ustanovením § ootóoit. 1 a § 183 odst, 2zákonač.56112004 Sb., o předŠkolním,základním,
středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zněnÍ, seznam Přijatých uchazóer:r poo přiděleným registračnímóíslem ve třetím kole přijímacího řízení do PrvnÍňo ročníkudenní formy vzdělávání ve školním roce 201712018, který obsahuje:
1. seznam přijatých uchazečůpod přiděleným registračním číslems výsledkem řÍzeníuuchazeČe;
poučenío právních následcích neodevzdánízápisového lístku,
3. poučeníoodvolání;
datum zveřejněníseznamu přijatých uchazečůpod přiděleným registraČnímČÍslem,

2.
4.

Seznam přijatých uchazečůpod přiděleným registračnímčíslem
65-51-E/01 Stravovací a ubvtovací službv

Obor 41-52-El01 Zahradnické práce

RegistračníčíslovÝsledek

ReoistračníčíslovÝsledekpřiiímacího

přUímacího řízení

přijat
přijat

871

903

899

řízení

přijat

Poučenío právních nástedcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeČe
do
odevzdanim zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávánÍ, a to nejPozději
odevzdaný,
povaŽuje
za
vČas
se
také
lístek
Zápisový
rozhodnuií.
iÓ-pracovnrch ánů ode dne oznámení
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovníchslužeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním záPisového lístku ÚmYsl
vzdělávat se ve střední škole podtá § 609 odst. 6 zákona ó. 561t2004 Sb., v platném zněnÍ, zanikají Posledním dnem lhůty podle odsiavce 6 právní účinkyrozhodnutí o přijetí uchazeČe ke vzděláváníve střední
škole. Zápisovli tiŠtet<můžeuchazeč uplatnit jenlednou, to_n,eplatí v případě, Že uchazď chce uPlatnit
zápisový iístek-na škole, kdy byl přijat na zákláde odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č.56112004 Sb., v Plat
ném znění).

poučenío odvolání:

proti rozhodnutí o přijetí ke studiu se lze odvolat podle zákona č.500/2004 Sb., sPrávní řád, ve znění
pozdějšíchzměn a'aoprnxi,, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č,56112004 Sb., o PředŠkolním, základním,
středním, vyššímodborném a jiném vzdááváni (školský zákon), ve znění pozdějŠÍchzměn a doPlňkŮ, do
á pácovnióh dnů od doručeňítohoto rozhodnutí k Odboru školství,sportu a kulturY Krajského Úřadu
Olomouckého.kraje, podáním učiněným u zdejšíškoly.
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