
 
 

Podle §165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §10 a §11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, na základě §59, §60, §60a, §60b, §60c, §60d, §60e, §60f a §60g školského 

zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zveřejňuje 

ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel                  

a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním 

číslem v 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníků ve školním roce 2019/2020. 

 

Seznam přijatých uchazečů zveřejněn dne: 

16. srpna 2019  

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné 

škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud 

byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 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 (vyplněním osobního dotazníku) úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední 

průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 podle 

§60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle 

odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Vyšší odborné 

škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, 

Zvolenská 934. 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. 

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno dne 16. srpna 2019 poštovní 

zásilkou určenou do vlastních rukou. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se lze odvolat 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele Vyšší odborné školy, Střední průmyslové 

školy a Střední odborné školy řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934. 

 

 

Ve Strakonicích dne 16. srpna 2019 

 

 

         Ing. Miloslav Pileček 

                 ředitel školy 


