
 
 

 

1. kolo přijímacího řízení  

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 

 

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

hodnocení přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání  

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny), 

 ve školním roce 2019/2020 

 

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  

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny),  
dálkové formy vzdělávání,  

ve školním roce 2019/2020, který obsahuje: 

 

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

2. datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem; 

 

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

 

pořadí uchazečů registr. číslo uchazeče výsledek přijímacího řízení 

1.         510                       přijat      

2.         505                       přijat      

3.         509                       přijat      

4.         502                       přijat      

5.         512                       přijat      

6.         500                       přijat      

7.         508                       přijat      

8.         503                       přijat      

9.         504                       přijat      

10.        501                       přijat      

11.        511                       přijat      

12.        506                       přijat    

13.        507                       nedostavil se k PZ        

 

2. Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 29. duben 2019 

 

 

Ostrava 29. dubna  2019                                                       

 

 



 
 

 

1. kolo přijímacího řízení  

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 

 

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

prvního ročníku oboru vzdělání  

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny),  
ve školním roce 2019/2020 

 

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  

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny), 

 dálkové formy vzdělávání,  

ve školním roce 2019/2020, 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; 

 

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

uchazeče 

 

registr. číslo uchazeče výsledek přijímacího řízení 

510                       přijat 

505                       přijat 

509                       přijat 

502                       přijat 

512                       přijat 

500                       přijat 

508                       přijat 

503                       přijat 

504                       přijat 

501                       přijat 

511                       přijat 

506                       přijat 

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 29. duben 2019 

 

 

Ostrava 29. dubna 2019                                                                

 
 

 



 
 

 

 

1. kolo přijímacího řízení  

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 
   

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

prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro 

národnostní menšiny), ve školním roce 2019/2020 

 

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  

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny),  

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020. 

 

 

 

 

 Výsledek prvního přijatého uchazeče:  

 

Body-prospěch ZŠ Body – test ČJL Body – test MAT Celkový počet bodů 

36 18 8 62 

  

 

 

 

 

Výsledek posledního přijatého uchazeče: 

 

Body-prospěch ZŠ Body – test ČJL Body – test MAT Celkový počet bodů 

3 6 3 9 

    

 

 

 

 Datum zveřejnění: 29. duben 2019 

  

 

 

 

 

 

 

Ostrava 29. dubna 2019 

 

 
 

 


