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Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace 

                                                Borovského 2315/1, 733 01 Karviná - Mizerov 
  
 

 

Přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 
Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 

Rozhodnutí o přijetí 
 

P.Č. ANONYMNÍ ID BODY CELKEM PŘIJAT 
1. 323 120 ano 
2. 301 119 ano 
3. 337 117,5 ano 
4. 325 113 ano 
5. 326 112,5 ano 
6. 333 111 ano 
7. 338 106,5 ano 
8. 322 105 ano 
9. 304 104 ano 

10. 316 101 ano 
11. 311 97,5 ano 
12. 310 95,5 ano 
13. 312 93,5 ano 
14. 303 89,5 ano 
15. 314 89 ano 
16. 309 88,5 ano 
17. 336 86 ano 
18. 334 84 ano 
19. 306 84 ano 
20. 331 79 ano 
21. 329 78,5 ano 
22. 335 76 ano 
23. 328 74 ano 
24. 308 74 ano 
25. 315 74 ano 
26. 320 73 ano 
27. 318 71,5 ano 
28. 317 71,5 ano 
29. 305 62 ano 
30. 332 59,5 ano 
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Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021 
 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 16. 6. 2020 na veřejně přístupném místě 
v areálu školy. Dále bylo také zveřejněno dne 16. 6. 2020 na webových stránkách 
školy www.sszdra-karvina.cz a bude zde zveřejněno po dobu 15 dnů. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do spisu po dohodě na sekretariátě školy. V souladu 

s ustanovením § 60 g zákona č. 561/2004, školský zákon v platném znění, musí 
účastník řízená, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit 
svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy až 
v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový 
lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán 
k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
 

Termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven do 23. 6. 2020. 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího 
ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 
uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za 
žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 
 

 

Karviná 16. 6. 2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Wiesław Farana 

      ředitel školy 
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