
 
Příjímací řízení pro školní rok 2022/2023 

Výsledky uchazečů, kteří podávali odvolání 

PRAKTICKÁ SESTRA – přijatí uchazeči 

 Registrační číslo  Registrační číslo   

1. 283 29. 102   

2. 178 30. 246   

3. 274 31. 849   

4. 809 32.    

5. 117 33.    

6. 181 34.    

7. 189 35.    

8. 231 36.    

9. 115 37.    

10. 257 38.    

11. 801 39.    

12. 247 40.    

13. 257 41.    

14. 834 42.    

15. 219 43.    

16. 252 44.    

17. 203 45.    

18. 223 46.    

19. 183 47.    

20. 182 48.    

21. 137 49.    

22. 826 50.    

23. 299 51.    

24. 147 52.    

25. 284 53.    

26. 113 54.    

27. 833 55.    

28. 200 56.    

 

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 doručení 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.) 

 
                                                                                                 PhDr. Ivana Křížová v.r. 
13.5.2022                           ředitelka školy 
 


