
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, 

Opava, Tyršova 34, 746 95 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 

vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní formy vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 16 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních 

pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, a dále v souladu s 

vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 , ředitel 

střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace,  

 

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního 

ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní formy vzdělávání, který obsahuje: 

 

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

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

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 

 

Dále v souladu s § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s § 16 Zákona č. 135/2020 Sb., seznam 

přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče obsahuje výsledky 

hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ POD PŘIDĚLENÝM REGISTRAČNÍM ČÍSLEM S VÝSLEDKEM ŘÍZENÍ U KAŽDÉHO UCHAZEČE 

POŘADÍ 
REGISTRAČNÍ 

ČÍSLO 
VÝSLEDEK 

BODY 
CELKEM 

1 52 přijat 144,5 

2 31 přijat 
 3 98 přijat 
 4 102 přijat 
 5 37 přijat 
 6 70 přijat 
 7 26 přijat 
 8 10 přijat 
 9 147 přijat 
 10 112 přijat 
 11 22 přijat 
 12 1 přijat 
 13 45 přijat 
 14 73 přijat 
 15 118 přijat 
 16 136 přijat 
 17 50 přijat 
 18 84 přijat 
 19 71 přijat 
 20 109 přijat 116 

 

Z důvodu 10 uchazečů studijního oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch pro náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek 

z matematiky a z českého jazyka a literatury bylo přijato pouze 20 uchazečů. Náhradní termín proběhne dne 23. 6. 2020. 

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ POD PŘIDĚLENÝM REGISTRAČNÍM ČÍSLEM 

Datem zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče 

je 16. června 2020. 

 

 



POUČENÍ O PRÁVNÍCH NÁSLEDCÍCH NEODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na základě § 19 

zákona č. 135/2020 Sb., odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč 

může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle 

správního řádu. 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.  

Ustanovení § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění, stanoví: nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 

zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavec 6, zanikají posledním dnem podle odstavce 6 právní 

účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  

 

 

 

 

V Opavě dne 16. června 2020 

 

 

 

Mgr. Martin Ruský, v. r. 

ředitel školy 
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