
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, 
VLAŠIM, ZÁMEK 1 

 
 
SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ POD PŘIDĚLENÝM REGISTRAČNÍM ČÍSLEM 
V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 
V souladu s ustanovením § 60e 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 § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, zveřejňuje 
seznam přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení pod přiděleným 
registračním číslem. 
 
 
 

Podnikání 64-41-L/51 

 

Registrační 
číslo 

Výsledné 
body  

Výsledné 
hodnocení 

2019017 52,40 Přijat 

2019075 51,60 Přijat 

2019051 44,60 Přijat 

2019073 43,00 Přijat 

2019076 42,60 Přijat 

2019024 41,00 Přijat 

2019079 40,40 Přijat 

2019072 39,20 Přijat 

2019018 38,00 Přijat 

2019105 38,00 Přijat 

2019095 37,00 Přijat 

2019077 32,60 Přijat 

2019074 32,20 Přijat 

2019078 32,00 Přijat 

2019100 28,60 Přijat 

2019106 21,20 Přijat 

 

 

Gastronomie 65-41-L/01 

 

Registrační 
číslo 

Výsledné 
body  

Výsledné 
hodnocení 

2019120 60,00 Přijat 

2019064 46,00 Přijat 



 

Hotelnictví 65-42-M/01 

 

Registrační 
číslo 

Výsledné 
body  

Výsledné 
hodnocen 

2019058 49,60 Přijat 

2019110 46,40 Přijat 

2019115 41,40 Přijat 

 
 
Datum zveřejnění: 30. dubna 2019 
 
Poučení: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo 
zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, 
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 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 (§ 60g odst. 6 zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění). 
 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední 
škole. 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. 
 
 
 
 

Ing. Vladislav Novotný v. r. 
        ředitel školy 


