
 
 

 

1. kolo přijímacího řízení 

29-54-H/01 Cukrář 

 

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

výsledku hodnocení přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání  

29-54-H/01 Cukrář,  

ve školním roce 2020/2021 

 

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  

29-54-H/01 Cukrář,  

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, 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. odevzdání zápisového lístku. 

 

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

uchazeče 

 

pořadí uchazečů registr. číslo uchazeče výsledek přijímacího řízení 

1.         42/C/1                    přijat 

2.         71/C/1                    přijat 

3.         27/C/1                    přijat 

4.         48/C/1                    přijat 

5.         14/C/1                    přijat 

6.         12/C/1                    přijat 

7.         84/C/1                    přijat 

8.         58/C/1                    přijat 

9.         33/C/1                    přijat 

10.        8/C/1                     přijat 

11.        30/C/1                    přijat 

12.        9/C/1                     přijat 

13.        41/C/1                    přijat 

14.        29/C/1                    přijat 

15.        22/C/1                    přijat 

16.        45/C/1                    přijat 

17.        74/C/1                    přijat 

18.        51/C/1                    přijat 

19.        40/C/1                    přijat 

20.        49/C/1                    přijat 

21.        63/C/1                    přijat 



 
 

22.        28/C/1                    přijat 

23.        24/C/1                    přijat 

24.        5/C/1                     přijat 

25.        26/C/1                    přijat 

26.        25/C/1                    přijat 

27.        76/C/1                    přijat 

28.        13/C/1                    přijat 

29.        16/C/1                    přijat 

30.        43/C/1                    přijat 

31.        46/C/1                    přijat 

32.        37/C/1                    přijat 

33.        59/C/1                    přijat 

34.        73/C/1                    přijat 

35.        80/C/1                    přijat 

36.        32/C/1                    přijat 

37.        82/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

38.        65/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

39.        67/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

40.        47/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

41.        21/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

42.        7/C/1                     nepřijat pro nedos.kap.   

43.        34/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

44.        15/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

45.        36/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

46.        10/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

47.        6/C/1                     nepřijat pro nedos.kap.   

48.        39/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

49.        11/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

50.        35/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

51.        53/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

52.        23/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

53.        2/C/1                     nepřijat pro nedos.kap.   

54.        1/C/1                     nepřijat pro nedos.kap.   

55.        79/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

56.        83/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

57.        64/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

58.        17/C/1                    nepřijat pro nedos.kap.   

59.        31/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

60.        66/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

61.        62/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

62.        70/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

63.        38/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

64.        54/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 



 
 

65.        4/C/1                     nepřijat pro nespl. podm. 

66.        50/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

67.        69/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

68.        57/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

69.        68/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

70.        60/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

71.        52/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

72.        61/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

73.        44/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

74.        75/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

75.        19/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

76.        18/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

77.        55/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

78.        72/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

79.        20/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

80.        56/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

81.        77/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

82.        3/C/1                     nepřijat pro nespl. podm. 

83.        78/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

84.        81/C/1                    nepřijat pro nespl. podm. 

 

 

 

2. Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 22. duben 2020 

 

3. Odevzdání zápisových lístků 

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

nezletilého uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který 

rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším 

termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů do maturitních oborů. Uchazeč může 

uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí 

vydaného podle správního řádu (§19 zákona č. 135/2020 Sb.). 



 
 

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). 

 

V návaznosti na Mimořádné opatření MZČR ze dne 10. 3. 2020 a v souvislosti s Usnesením vlády 

ČR o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru bude na stránkách školy a na úřední desce vyvěšen harmonogram odevzdávání 

zápisových lístků. 

 

Ostrava 22. dubna 2020  

 

 

 

 

Ing. Radovan Maresz, v. r. 

ředitel střední školy 



 
 

 

1. kolo přijímacího řízení  

29-54-H/01 Cukrář  

 

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

prvního ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář,  

e školním roce 2020/2021 

 

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  

29-54-H/01 Cukrář,  

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, 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. odevzdání zápisového lístku. 

 

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

uchazeče 

 

registr. číslo uchazeče výsledek přijímacího řízení 

42/C/1                    přijat 

71/C/1                    přijat 

27/C/1                    přijat 

48/C/1                    přijat 

14/C/1                    přijat 

12/C/1                    přijat 

84/C/1                    přijat 

58/C/1                    přijat 

33/C/1                    přijat 

8/C/1                     přijat 

30/C/1                    přijat 

9/C/1                     přijat 

41/C/1                    přijat 

29/C/1                    přijat 

22/C/1                    přijat 

45/C/1                    přijat 

74/C/1                    přijat 

51/C/1                    přijat 

40/C/1                    přijat 

49/C/1                    přijat 

63/C/1                    přijat 

28/C/1                    přijat 

24/C/1                    přijat 

5/C/1                     přijat 



 
 

26/C/1                    přijat 

25/C/1                    přijat 

76/C/1                    přijat 

13/C/1                    přijat 

16/C/1                    přijat 

43/C/1                    přijat 

46/C/1                    přijat 

37/C/1                    přijat 

59/C/1                    přijat 

73/C/1                    přijat 

80/C/1                    přijat 

32/C/1                    přijat 

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 22. duben 2020 

 

3. Odevzdání zápisových lístků 

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

uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho 

přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů do maturitních oborů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek 

opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu 

(§19 zákona č. 135/2020 Sb.). 
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). 

 

V návaznosti na Mimořádné opatření MZČR ze dne 10. 3. 2020 a v souvislosti s Usnesením vlády ČR 

o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru bude 

na stránkách školy a na úřední desce vyvěšen harmonogram odevzdávání zápisových lístků. 

 

Ostrava 22. dubna 2020 

 

 

 

 

Ing. Radovan Maresz, v. r.  

ředitel střední školy 

 



 
 

 

 

1. kolo přijímacího řízení  

29-54-H/01 Cukrář   

 

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

ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář,  

ve školním roce 2020/2021 

 

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 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání, ve školním roce 

2020/2021. 

 

 

 

 Výsledek prvního přijatého uchazeče:  

 

body- prospěch ZŠ celkový počet bodů 

1.26 17.40 

 

 

 

 

Výsledek posledního přijatého uchazeče: 

 

body- prospěch ZŠ celkový počet bodů 

2.30 7.00 

 
 

 

 

 Datum zveřejnění: 22. duben 2020 

  

 

 

 

 

 

 

Ostrava 22. dubna 2020 

 

 

 

 

Ing. Radovan Maresz, v. r. 

ředitel střední školy 
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