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Seznam přijatých uchazečů 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání
69-41-L/01 Kosmetické služby, 4letá denní forma vzdělávání, od 01.09.2022
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
26.05.2022
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělání, v platném znění, nařízením vlády č. 211/2010, o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělání, v platném znění, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Střední škola
oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, zastoupená ředitelkou školy oznamuje rozhodnutí, kterými se
vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby, denní forma
vzdělávání, od 01.09.2022 ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Žáci jsou seřazeni sestupně dle dosažených bodů v přijímacím řízení a v souladu s kritérii přijímacího řízení
podle registračního čísla, které bylo zákonnému zástupci zasláno v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.
Ke studiu bylo ve 2. kole přijímacího řízení přijato 11 uchazečů.
Přijatí uchazeči
počet přihlášek: 14
1. 257; 2. 248; 3. 252; 4. 246; 5. 253; 6. 249; 7. 254; 8. 256; 9. 250; 10. 247; 11. 255
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče:
první přijatý uchazeč (reg. číslo 257) získal 131 bodů
poslední přijatý uchazeč (reg. číslo 255) získal 73 bodů
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g 7 zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění:
Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odevzdán k přepravě provozovateli
poštovních služeb. Zápisový lístek můžete odevzdat i osobně v podatelně školy v úředních hodinách –
viz www.souviz.cz – kontakty. Po telefonické domluvě i v jiném čase.
V případě, že má uchazeč zájem ke studiu nastoupit, přiloží k zápisovému lístku čitelnou e-mailovou adresu
zákonného zástupce, na kterou budou zaslány další důležité informace týkající se nástupu ke studiu.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice (§ 60g 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění),
zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Nepřijatí uchazeči si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu mohou vyzvednout osobně (zákonný zástupce nebo
zletilý žák) 26.05.2022 v podatelně školy v době od 13.30 do 14.30 h. Zároveň je možné podat odvolání
proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána nejpozději 27.05.2022 doporučeně
prostřednictvím České pošty (do vlastních rukou zákonnému zástupci uvedeném na přihlášce). Zásilka
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je na poště uložena 10 kalendářních dnů. Po této lhůtě bude považována za doručenou, (pošta zajistí
vhoz do poštovní schránky adresáta).
Poučení:
Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vyzvednutí rozhodnutí
o nepřijetí uchazeče ke studiu. Odvolání zasílejte na adresu Střední školy oděvní a služeb Vizovice,
Tyršova 874, 763 12 Vizovice. Vzor odvolání je zveřejněn na web. stránkách školy, v oddíle
studium - přijímací řízení.
Vizovice 26.05.2022
Mgr. Eva Solnařová, ředitelka školy

