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Rozhodnutí ředitele č. 1612022
Vyhodnocení 2, kola přijímacího řízení pro školní rok 202212023

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště aZákladní Škola, Křenovice,

zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60e odst.2 a §'t83 odst. 2zákonaČ.56112004
Sb., Ó předškolnim, základním, středňím, vyšším odborném a jiném vzdélávání (Školský

zákon)i,v platném zněni, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registraČním ČÍslem

ve drúhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku denníformy vzdělávání ve Školním

roce 202212023, ktený obsahuje:

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u

každého uchazeče;
2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;

3. poučení o odvolání;
4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registraČním ČÍslem.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Obor 66-5í -E/Oí Prodavačské práce

Reoistračníčíslo výsledekpřiiímacíhořízení
přijat
přijat

Obor 75-41 -El01 Pečovatelské službv

Reoistračníčíslo vÝsledekpřijímacíhořízení
660 přijat
720 přijat

Pouěení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdélávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástuPce nezle-

tilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, ktený rozhodl o jehÓ Přijetí
ke vzděláváni, a to nejpozději do 10 pracovních dnŮ ode dne oznámení rozhodnutÍ. Zá-
pisový lístek se také flovaZuje zavčas odevzdaný, pokud byl v této lhŮtě Předán k Pře-
pravě provozovateli poštovních služeb,

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním záPiso-

véňo lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona Č, 56112004

Sb., v platném 
-znění, 

zanikqí posledním dnem lhůty podle odstavce 6 Právní ÚČinkY roz-

rroonuii o přijetí uchazeč_e ké vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek mŮŽe uchazeČ

uplatnit jen jédnou, to neplatí v případě , že uchazeč chce uplatlit zápisový lístek na Škole,

kdy byl pri;át na základěodvolání(§ oog odst. 7 zákonač.56112004 Sb,, v platném zněnÍ).

692
762

Teleíon
Fax
tvlobil

581 769 045, 581 769 059
581 769 059
607 943 000

posta@oukrenoVice,cž
WVWV,oukrenoVice, cz

Česká spořitelna, a.s.
3702248389l0800



odborné učiliště a Základní škola, xŘrnovlcE
čp 8

752 01 Křenovice
lčo ooa+zaoo

poučení o odvolání:

Proti rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se lze odvolat podle zákona č jOOJ2,qq4 qb;,

správní řád,vezneái§ozdějšíchzměnadoplňků,vsouladus§6Oeodst.3a§183odst,
4 školského zákona,'ve lh"ůtě 3 pracovních dnŮ ode dne doruČení tohoto rozhodnutí

ke Krajskému úřadu olomouckého kraje, Odboru školství a mládeŽe, Podá_ním, uČiněným

u zdelÉí školy (tj. podáním učiněným u-střední školy, jejíž činnost w!911vá Odborné uči-

liště a Základní škola, Křenovice ,isz 01Křenovice, č.p. 8, lč 00842800).

Datum zveřejnění seznamu :

lVgr Plesník
ředitel školy

27. květen 2022
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