
 SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 

 Masér sportovní a rekondiční 1. termín Datum zveřejnění: 27.4.2018 
  
  

 B o d o v é  h o d n o c e n í 

 Registrační číslo Body ZŠ Body MAT Body ČJL Body celkem Výsledek 

 Přijatí žáci 

 1 329 64.0 36.0 39.0 139.0 přijat 

 2 372 63.8 29.0 43.0 135.8 přijat 

 3 283 66.0 21.0 47.0 134.0 přijat 

 4 315 64.8 24.0 44.0 132.8 přijat 

 5 101 58.9 30.0 42.0 130.9 přijat 

 6 369 60.6 20.0 48.0 128.6 přijat 

 7 161 64.8 17.0 42.0 123.8 přijat 

 8 125 53.9 39.0 30.0 122.9 přijat 

 9 370 58.1 20.0 41.0 119.1 přijat 

 10 352 57.1 23.0 39.0 119.1 přijat 

 11 217 45.4 24.0 41.0 110.4 přijat 

 12 290 47.1 19.0 44.0 110.1 přijat 

 13 426 54.7 19.0 36.0 109.7 přijat 

 14 439 54.7 16.0 38.0 108.7 přijat 

 15 431 52.1 24.0 31.0 107.1 přijat 
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Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle §60a, Zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů - novela č. 472/2011 Sb.:  
 
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. (§ 60a odst. 6, 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů - novela č. 472/2011 Sb.)  

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého odevzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 
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 uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na 
škole, kde byl přijat na základě odvolání. (§ 60a odst. 7,  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - novela č. 472/2011 Sb.)  

 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu 
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. (§ 183 odst. 2, 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů - novela č. 472/2011 Sb.)  

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 
vzdělávání, za oznámená. (§ 183 odst. 7, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - novela č. 472/2011 Sb.)  
 
 

  


