
 
 

Výchovný ústav a střední škola,  

Olešnice na Moravě, Trpínská 317 

___________________________________________________________________________ 

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

  

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, zaměření Kuchařské práce – celkem přijati 4 

žáci 

Kategorie I.  

Pořadí            Registrační číslo žáka          Počet bodů          Přijat/Nepřijat       

                          

1.                    5/209/20                                 27                        přijat 

2.                    1/166/20                                 25                        přijat 

3.                    2/190/20                                 14                        přijat 

4.                    11/247/20                                 6                        přijat 

 

29-51-E/01 Potravinářská výroba, zaměření Cukrářské práce – celkem přijato 0 žáků  

 

41-55-E/01 Opravářské práce – celkem přijati 4 žáci  

Kategorie I.  

Pořadí            Registrační číslo žáka          Počet bodů          Přijat/Nepřijat       

                          

1.                     3/207/20                                36                        přijat 

2.                     6/210/20                                26                        přijat 

3.                     4/208/20                                23                        přijat 

4.                     8/215a/20                              14                        přijat 
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41-52-E/01 Zahradnické práce – celkem přijati 3 žáci  

Kategorie I.  

Pořadí            Registrační číslo žáka          Počet bodů          Přijat/Nepřijat       

                          

1.                    9/215b/20                               14                        přijat   

2.  7/214/20    6      přijat 

Kategorie II.  

Pořadí            Registrační číslo žáka          Počet bodů          Přijat/Nepřijat       

                          

1.                    10/223/20                               41                        přijat   

 

 

POUČENÍ: 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč 

potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat. 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku se neodvíjí individuálně u každého uchazeče od 

oznámení rozhodnutí o přijetí, ale je dána jednotně pro všechny uchazeče, a to tak, že 

zápisový lístek je možné odevzdat do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nejzazší termín pro zveřejnění seznamu 

přijatých uchazečů je 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné 

přijímací zkoušky, a to bez ohledu na skutečnost, že v konkrétním oboru vzdělání se 

jednotná přijímací zkouška nekoná.  Konkrétní termín bude možné určit až poté, co 

MŠMT stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách termín konání jednotné 

přijímací zkoušky. Poté bude na internetových stránkách školy zveřejněn nejzazší termín 

pro odevzdání zápisových lístků. Lhůta bude dodržena, pokud bude zápisový lístek 

v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta 

marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů 

s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných 

případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy. 

Datum zveřejnění: 22. dubna 2020 

  

 

                                                                                                 Mgr. František Dostál, ředitel 
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