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3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
zpracováno: 21. 06. 2022 

datum zveřejnění: 21. 06. 2022 

 

P.Č. REGISTRAČNÍ  ČÍSLO BODOVÉ  HODNOCENÍ VÝSLEDEK PŘ 

 

1.  151 51,60 PŘIJAT(A)  

2.  150 50,00 PŘIJAT(A)  

 
Ve Zlíně dne 21. 06. 2022 

 
 
 
 

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D. 
ředitel školy 

 
 
 
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 
Lhůty pro odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy:  
- zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 
pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů; 
 - zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 
provozovateli poštovních služeb; 
 - rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění a 
poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. Zveřejněním seznamu se 
považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  
 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem 
dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední 
škole.  
 
Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového 
rozhodnutí vydaného podle správního řádu. 
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