Skola Jaroslava Ježka

Mateřská škola. základní škola. praktická škola a základní urnělecká škola
pro zrakově postižené
Loretánská 19 a17.1'l8 00 Praha l

tel.:2zo 51 52 64

e-mail; info@ skolejj.cz
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Podle § 183 odst. 2 Zákona 561t2OO4 Sb. v platném znění 1Štolst<yizákon| zveřejňuje
ředitelka ŠrolyJaroslava Ježka seznam uchazečůpod přiděleným registračnímčístem
s výsledkem řízení u každéhouchazeče o studium v oboru vzdělání 78-62-Cl02
Praktická škola dvouletá, í. kolo - í, termín 27. 4. 2020.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a s nouzovým
stavem vyhlášeným usnesením vlády jsou od 11.3.2020 uzavřeny všechny školy v ČR
a zakázána osobní přítomnost žákův nich. Vzhledem k tomu, že počet podaných
přihlášek ke studiu byl nižšínež maximální možný počet přijatých uchazečů, rozhodla
ředitelka školy o přijetí všech uchazečůbez vykonání přijímací zkoušky organizované
škoIou abez stanovení pořadí uchazečů.
přidělené
registrační číslo

písemná část a
ústnípohovor

L

zkouška se nekonala

přijat/a

2

zkouška se nekonala

přijat/a

prakt. zkouška A

prakt. zkouška B

celkem bodů Výsledek řízení

Datum zveřejnění:. 28. dubna 2020

Poučení:§ 60q. odst.

6 a 7 zákona č. 56í/2004 Sb. v platném znění (ŠkolskÝ zákon}

odst. 6 - SvŮj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového Iístku řediteli škoIy, který
rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této
lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovníchslužeb.
odst. 7 - Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním

zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají
posledním dnem lhŮty podle odstavce 6 právní účinkyrozhodnutí o přijetí tohoto
uchazeČe ke vzdě!ávání v dané střední škole. Zápisový lístek můžeuchazeč uplatnit jen
jednou; to nepIatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdybyl
přijat na základě odvolán
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