
rvním kole

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 znéní, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdě|ání 2g-s6-HloL
ObráběČ kovŮ denní formy vzdělávání, ve ško|ním roce 2Ot8|2019, ktený obsahuje:

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
3. poučenío právních následcích neodevzdánízápisového lístku.

1. seznam přiiatÝch uchazečů pod přiděIeným registračním čís|em s výsledkem řízení u každého uchazeče

RegistračníčísIo Výsledek při jímacího řízení

202/20!8 přijat

239/2018 přijat

t36/2018 přijat

t68/2018 přiiat

tt6l20!8 přiiat

429/2018 přijat

395/2o!8 přiiat

352/20t8 přiiat

390/20t8 přiiat

271,/2018 přijat

445/20!8 přijat

34t/2078 přijat

2. Datum zveřeinění seznamu uchazečů pod přidělenÝm registrační číslem: 22. duben 2018

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

SvŮj Úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče

',!i]:i*,+ž.*é-!:'1 
u6#tsi}§*!"t* li*tx* řediteli Školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10

Pracovních dnŮ ode dne oznámení rozhodnutí, :,. +,;:.:; ;.j;,i.. Zápisový lístek se také považuje za včas
odevzdaný, pokud byl vtéto lhŮtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou
Ústavnívýchovou nebo uloŽenou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat
se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
NePotVrdÍ-li uchazeČ nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve středníŠkole podle § 609 odst. 6 zákona č.561,/2OO4 Sb., v platném znění, zanikají posledním
dnem lhŮty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
Zápisový lístek mŮŽe uchazeČ uplatnit jen jednou, to neplatív případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek
na Škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím
řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88;
na další postup se použijívěty prvnía druhá.

střední odborná škola
a středr"li cdborné učilíště
&{§xg*§§exť m&#&esk&

příspěVková cryanizace
Dubská 967,272 03 Kladno
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zřizovatel organizace

vzdělání
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Kladno 22. dubna 2Ot8
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