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Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 

Dobešovská 1, 394 94 Černovice 

 

 

O Z N Á M E N Í 
 

výsledků 1. kola přijímacího řízení  

pro školní rok 2020/2021 

 

V souladu s § 183 odst.2  Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (Školský zákon)  

byli přijati do oboru vzdělávání 

 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá tito uchazeči: 

 

01/2020/I. 

02/2020/I. 

 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

 

01/2020/II. 

02/2020/II. 

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:  22.4.2020 

 

 

Poučení 

 
Proti tomuto rozhodnutí je možné se dle § 60 odst. 19 školského zákona odvolat ve lhůtě tří 

pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, tj. do 3 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí 

zveřejněním seznamu uchazečů. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat mimo jiné 

uvedení, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež 

vydání rozhodnutí předcházelo. Odvolání se podává u ZŠ speciální a Praktické školy Černovice a 

rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina. 

Pozor!!! Změna v odevzdání zápisového lístku! 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona uchazeč, nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední 

škole způsobem podle § 60a. Dle zákona č. 135/2020 Sb. O zvláštních pravidlech pro přijímání 

k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 § 19 se mění termín 

pro odevzdání zápisového lístku. Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl 

vzdělávat se na naší škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku do 5 pracovních dnů, po 

zveřejnění výsledků přijatých uchazečů, tj. do 29.4.2020 

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl 

vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky 

rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání v této škole. 

 

 
V Černovicích, dne 22.4.2020      Mgr.Míková Ludmila  

         zástupce ředitele školy 


