
 
 

 

1. kolo přijímacího řízení  

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

 

Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení podle výsledku 

hodnocení přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a 

turismus), ve školním roce 2018/2019 

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola prof. Zdeňka 

Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, zveřejňuje pořadí uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví 

a turismus), denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019, který obsahuje: 

 

1. pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; 

2. datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem; 

3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 

 

1. Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče 

 

pořadí uchazečů registr. číslo uchazeče výsledek přijímacího řízení 

1.         216                       přijat      

2.         204                       přijat      

3.         205                       přijat      

4.         208                       přijat      

5.         219                       přijat      

6.         209                       přijat      

7.         232                       přijat      

8.         225                       přijat      

9.         215                       přijat      

10.        238                       přijat      

11.        222                       přijat      

12.        213                       přijat      

13.        201                       přijat      

14.        241                       přijat      

15.        220                       přijat      

16.        207                       přijat      

17.        230                       přijat      

18.        228                       přijat      

19.        239                       přijat      

20.        237                       přijat      

21.        200                       přijat      

22.        211                       přijat      

23.        214                       přijat      

24.        223                       přijat      

25.        218                       přijat      

26.        235                       přijat      

27.        224                       přijat      

28.        206                       přijat      



 
 

29.        202                       přijat      

30.        231                       nepřijat pro nespl.podm   

31.        212                       nepřijat pro nespl.podm   

32.        221                       nepřijat pro nespl.podm   

33.        233                       nepřijat pro nespl.podm   

34.        229                       nepřijat pro nespl.podm   

35.        234                       nepřijat pro nespl.podm   

36.        210                       nepřijat pro nespl.podm   

37.        240                       nepřijat pro nespl.podm   

38.        217                       nepřijat pro nespl.podm   

39.        242                       nepřijat pro nespl.podm   

40.        227                       nepřijat pro nespl.podm   

 226                       nedostavil se k PZ        

 236                       nedostavil se k PZ 

 

2. Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 28. duben 2018 

 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se 

také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních 

služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může 

v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, 

zanikají posledním dnem této lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 

uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí 

v případě, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání  

(§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

 

Ostrava 28. dubna  2018                                                       

 

 

Ing. Radovan Maresz 

ředitel střední školy 



 
 

 

1. kolo přijímacího řízení  

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 

prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus),  

ve školním roce 2018/2019 

 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž 

činnost vykonává Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, zveřejňuje 

seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního 

ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), denní formy vzdělávání, ve 

školním roce 2018/2019, který obsahuje: 

 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče; 

2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem; 

3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 

 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče 

 

registr. číslo uchazeče výsledek přijímacího řízení 

216                       přijat 

204                       přijat 

205                       přijat 

208                       přijat 

219                       přijat 

209                       přijat 

232                       přijat 

225                       přijat 

215                       přijat 

238                       přijat 

222                       přijat 

213                       přijat 

201                       přijat 

241                       přijat 

220                       přijat 

207                       přijat 

230                       přijat 

228                       přijat 

239                       přijat 

237                       přijat 

200                       přijat 

211                       přijat 

214                       přijat 

223                       přijat 

218                       přijat 

235                       přijat 



 
 

224                       přijat 

206                       přijat 

202                       přijat 

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 28. duben 2018 

 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se 

také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních 

služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může 

v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, 

zanikají posledním dnem této lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 

uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí 

v případě, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání  

(§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

 

Ostrava 28. dubna 2018                                                                

 

 

 

Ing. Radovan Maresz 

ředitel střední školy 



 
 

 

1. kolo přijímacího řízení  

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 1. kole přijímacího řízení do prvního 

ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus),  

ve školním roce 2018/2019 

 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky 

hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě v 1.  kole přijímacího řízení do 

prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), denní formy vzdělávání, 

ve školním roce 2018/2019. 

 

 

 

 

 Výsledek prvního přijatého uchazeče:  

 

Body-prospěch ZŠ Body-test ČJL Body-test MAT celkový počet bodů 

57 44 19 120 

 

 

 

 

Výsledek posledního přijatého uchazeče: 

 

Body-prospěch ZŠ Body-test ČJL Body-test MAT celkový počet bodů 

0 22 9 31 

 

 

 

 

 

 Datum zveřejnění : 28. duben  2018 

  

 

 

 

 

 

 

Ostrava 28. dubna 2018                                                                

 

 

 

 

Ing. Radovan Maresz 

ředitel střední školy 


