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SEZNAM   PŘIJATÝCH   UCHAZEČŮ 

v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

 

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková 

organizace, rozhodla svou ředitelkou v souladu s ustanovením § 59, § 60, §60d, § 60e, § 165 

odst. 2 písmene f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 

353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 

středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, v řízení o žádosti k přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

uchazečů s tímto registračním číslem od následujícího školního roku takto: 

 

Registrační 

číslo 

Výsledek 

přijímacího řízení 
Registrační 

číslo 

Výsledek přijímacího 

řízení 

44 přijat 3 přijat 

11 přijat 8 přijat 

2 přijat 51 přijat 

21 přijat 31 přijat 

9 přijat 22 přijat 

19 přijat 55 přijat 

60 přijat 41 přijat 

36 přijat 6 přijat 

24 přijat 13 přijat 

7 přijat 43 přijat 

47 přijat 35 přijat 

64 přijat 23 přijat 

33 přijat 48 přijat 

 

K 29.4.2022 bylo přijímáno 26 uchazečů . Dvě místa byla povinně ponechána pro dva 

uchazeče, kteří budou konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29.4.2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. 

Dále bylo zveřejněno dne 29.4.2022 na webových stránkách školy www.szsopava.cz a je 

zveřejněno po dobu 15 dnů. 

 

V souladu s ustanovením § 60g, odst. 6 školského zákona, musí účastník řízení, jemuž bylo 

oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené 

škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru 

vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 

zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději 

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje 

za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

http://www.szsopava.cz/
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Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním 

dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední 

škole. Vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout 

jiného uchazeče.  

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 (§ 60g odst. 7 školského 

zákona).  

 

Upozornění pro nepřijaté uchazeče 

Proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení může podat zákonný zástupce uvedený 

na přihlášce a uchazeč odvolání do 3 pracovních dnů od doručení (případně převzetí) 

rozhodnutí. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem a uchazečem. Odvolání 

podávejte po obdržení písemného rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Opavě 29.4.2022 ............................................ 

 Mgr. Alena Šimečková 

 ředitelka školy 


