
 
 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 
v rámci 4. kola přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Soukromého gymnázia, střední 
odborné školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., zveřejňuje seznam uchazečů pod 
přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve střední škole s výsledkem řízení u každého 
uchazeče, jejíž činnost vykonává Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, s.r.o., a to: 
 

 
- do 1. ročníku oboru vzdělání  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s nástupem k 1. 9. 2021 

pořadí registrační číslo výsledek řízení 
1 408 přijat(a) 
2 1005 přijat(a) 
3 407 přijat(a) 

 
 
 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je v souladu s platným 
zněním opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám (čj. MSMT-43073/2020-3 ve znění OOP čj. MSMT-
14582/2021-1 a dodatků č.j. MSMT-4337/2021-1 a čj. MSMT-4337/2021-6) dne 1. 7. 2021. Rozhodnutí, kterými 
se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, 
kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke studiu, za oznámená. 
 

 

POUČENÍ 
Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních 
dnů  po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (nejpozději do 19. 7. 2021).  Zápisový 
lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 
poštovních služeb.  
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní 
účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 
 

Na přijaté uchazeče o studium v kombinované formě se tato povinnost nevztahuje. 

V Kunovicích, 1. července 2021   
     
   
       Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S., MBA 

      ředitelka školy 


