
 Seznam přijatých uchazečů 

 29-53-H/01 Pekař 

 Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 

 2.  kolo Zpracováno:  1. června 2020 
  
  
 B o d o v é  h o d n o c e n í 

 Registrační číslo 1. pol. 2. pol. 1. pol. body celkem výsledek 

 1. 16/PE 8 8 5 21 přijat 

 2. 15/PE 2 0 3 5 přijat 

 3. 14/PE 2 1 1 4 přijat 

          4. 13/PE 2 1 0 3 přijat 
 

          V Českých Budějovicích dne 1. června 2020 

 

 

 

    Mgr. Jarmila Benýšková, v. r. 

                         ředitelka školy 
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Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

 

Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která 

rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším 

termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku 

(počítáno od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné přijímací zkoušky).  

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového 

rozhodnutí vydaného podle správního řádu.  

 

Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání právní 

účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání. 

 

 

Opakované uplatnění zápisového lístku 

Vzít zpět zápisový lístek může uchazeč tehdy, pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, 

kde byl přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu nebo pokud chce 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve již 

zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou.  

 

 

Způsob doručení zápisového lístku 

Zápisový lístek je možné zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 

školy nebo osobně doručit každý pracovní den v době od 7:00 do 13:00 hodin.  

 

 

 

V Českých Budějovicích 1. června 2020 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.  

                                                                                                   ředitelka školy 

  

         

 

 

 


