
     Střední odborná škola Třineckých železáren 
          Lánská 132, Kanada, 739 61 Třinec 

         _______________________________________________________________________________________ 

Rozhodnutí ředitele č. 3/2022 

 

Seznam přijatých uchazečů o studium ve školním roce 2022/2023 

2. kolo přijímacího řízení 

 

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, zveřejňuje 
v souladu s § 60e odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání (ukončených maturitní a závěrečnou 
zkouškou) ve školním roce 2022/2023, který obsahuje: 

1. Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku 
2. Poučení o odvolání 
3. Datum zveřejnění přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 

Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku: 

Svůj úmysl vzdělávat se ve 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 (uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole; v ostatních případech 
vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče). 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat 
uchazeče na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na naší škole  
(§ 60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
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 (§ 60g odst. 7 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). 
 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 60e odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 81 zákona správní řád č. 500/2004 Sb., v platném znění, prostřednictvím ředitele 
školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Třineckých železáren ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 
a to do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání musí splňovat náležitosti uvedené v § 82 
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. 

 
 
Datum zveřejnění přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 

31. květen 2022 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:  

viz příloha 

 

Mgr. Aleš Adamus v. r. 
ředitel školy 



 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023 

  

ID uchazeče (registrační číslo) Rozhodnutí 

1/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

2/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

3/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

4/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

5/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

6/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

7/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

8/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

9/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

10/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

11/2 Přijat bez přijímací zkoušky 

 


