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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle kritérií (včetně dodatečných)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, zveřejňuje seznam

přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve třetím kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru

vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2022/2023, který obsahuje:

1  seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,

2  datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,

3  poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

1  Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

POŘADÍ

REGISTRAČNÍ 

ČÍSLO PŘIDĚLENÉ 

UVHAZEČI

BODY ZA 

PROSPĚCH ZE ZŠ

BODY ZA TEST                     

Z ČESKÉHO JAZYKA             

A LITERATURY

BODY ZA TEST 

Z 

MATEMATIKY

POČET 

ZÍSKANÝCH BODŮ 

CELKEM

1. 263 49 19 18 86

2  Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

27. červen 2022

3  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

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 ve škole a oboru vzdělávání.

Tento svůj úmysl vzdělávat se potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů

od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněnín seznamu uchazečů.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl

vzdělávat se ve stření škole a oboru vzdělávání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky

rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání.

Havlíčkův Brod, 27. června 2022 Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., v. r.

ředitelka školy
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