
1 přijat 4 přijat 

3 přijat 

Mgr.Jitka Kočišová 

ředitelka školy 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, svou ředitelkou rozhodla v souladu s §59-64, §88 zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v 

platném znění, takto :

reg.číslo

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem :             

9.června 2017

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se 

podává u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 a rozhoduje 

o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

kód 82-51-H/04 název Umělecký keramik

Poučení o právních následcích neodevzání zápisového lístku podle § 60a odst. 

6 a 7 školského zákona (novela zákona 561/2004 Sb.) :

2.KOLO

reg.číslo

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

uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek 

se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 

poštovních služeb. 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. Nepotvrdí-li 

uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se na naší střední škole podle odst.6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst.6 právní 

účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávaní na naší střední škole. Uchazeč může 

vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle §62 nebo §88, pokud byl následně 

přijat do oboru vzdělávání, na který se nevztahuje §62 ani §88.

Přijatí uchazeči pro školní rok 2017/2018


