
29-54-H/01	Cukrář

Seznam uchazečů, přijatých podle § 165 odst. 2) písm. f), § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění; vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 
ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění; zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění; zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání 
a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, v platném znění, pod přiděleným registračním číslem 
ve 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 29-54-H/01 Cukrář denní formy vzdělávání, od 
1. 9. 2020 ve školním roce 2020/2021.

V souladu s ustanovení, § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, 
jejíž činnost vykovává Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14, zveřejňuje 
seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení 
do prvního ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání, ve školním roce 
2020/2021, který obsahuje:                                                                                                                                                                             
1. seznam uchazečů, přijatých od 1. 9. 2020, pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 

u každého uchazeče 
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (den 

zveřejnění je zároveň dnem oznámení rozhodnutí)                                                                                                             
3. poučení o odvolání a právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam	přijatých	uchazečů	pod	přiděleným	registračním	číslem	a	výsledkem	řízení	
u každého uchazeče

Registrační 
číslo

UO/20/
Rozhodnutí

Průměrný 
prospěch

Body  P Body  DS
Body 

celkem
Pořadí

277 přijata 1,56 156 0 156 1

291 přijata 1,81 181 0 181 2

294 přijata 2,18 218 0 218 3

296 přijata 2,27 227 0 227 4

302 přijata 2,39 239 0 239 5

281 přijata 2,48 248 0 248 6

278 přijata 2,48 248 0 248 7

275 přijata 2,61 261 0 261 8

286 přijata 2,61 261 0 261 9

303 přijat 2,91 291 0 291 10

2.	Datum	zveřejnění	seznamu	přijatých	uchazečů	pod	přiděleným	registračním	číslem:	

10.	červenec 2020
Tento seznam bude zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů.



3.	Poučení	o	právních	následcích	neodevzdání	zápisového	lístku	a	poučení	o	odvolání

Dle § 18 zák. č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odvolání	 proti	 rozhodnutí	
ředitele	 školy	 o	 žádosti	 o	 přijetí	 ke	 vzdělávání	 na	 střední	 školu není	 přípustné. 
Standartní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle §101 písm. b) zák. 
500/2004 Sb. Správní řád, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče 
a přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových 
lístků.

Dle	§	19	zák.	č.	135/2020	Sb. o zvláštních	pravidlech	pro	přijímání	k	některým	druhům	
vzdělávání	a k jejich	ukončování	ve školním	roce	2019/2020,	v platném	znění	se	právní	
úprava	 o	 zápisovém	 lístku	 podle §	 60g školského	 zákona	 použije	 obdobně	 s	 tím,	 že	
uchazeč	 nebo	 zákonný	 zástupce	 nezletilého	 uchazeče	 svůj	 úmysl	 vzdělávat	 se	 v	 dané	
střední	škole	potvrdí	odevzdáním	nebo	odesláním	zápisového	lístku	řediteli	školy,	který	
rozhodl	o	 jeho	přijetí	ke vzdělávání,	a	to	nejpozději	do	5	pracovních	dnů	po	zveřejnění
seznamu přijatých	uchazečů.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může 
v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li	 uchazeč	 nebo zákonný	 zástupce	 nezletilého	 uchazeče	 odevzdáním	
zápisového	 lístku	úmysl	 vzdělávat	 se ve	 střední	 škole,	 zanikají	 posledním	dnem	 lhůty	
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 nového rozhodnutí vydaného 
podle správního řádu.

Olomouc 10. července 2020




