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Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro školní rok 2021/2022 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 

prvního ročníku oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie, nástavbové studium, zaměření školního 

vzdělávacího školního programu Moderní gastronomie, denní forma vzdělávání, ve školním roce 

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 a Opatření obecné povahy č.j. 

MSMT-43073/2020-3, v platném znění a Opatření obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-6, v platném 

znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a 

lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava - Vítkovice, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-

41-L/51 Gastronomie, nástavbové studium, zaměření školního vzdělávacího programu Moderní 

gastronomie, denní forma vzdělávání: 

 

       

Pořadí 

uchazečů 

Registrační 

číslo 

Body celkem Rozhodnutí 

1. 058 15 PŘIJAT/A 

2. 095 5 PŘIJAT/A 

 

 

 

Nejvyšší dosažené skóre v přijímacím řízení: 15 

Nejnižší dosažené skóre v přijímacím řízení: 0 
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Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč na sekretariátu školy, a to nejpozději do 

10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 

Nepotvrdí-li uchazeč úmysl, vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí 

tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.  

 

Termín pro potvrzení úmyslu: do 2. 6. 2021 

 

 

Vydáno a zveřejněno: 19. 5. 2021 

 

 

 

Mgr. Miriam Lacinová 

ředitelka školy 
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