
 
 

 

1. kolo přijímacího řízení 

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

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

 

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 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 v1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání  

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 
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.         315                       přijat      

2.         302                       přijat      

3.         306                       přijat      

4.         321                       přijat      

5.         323                       přijat      

6.         308                       přijat      

7.         325                       přijat      

8.         322                       přijat      

9.         309                       přijat      

10.        311                       přijat      

11.        320                       přijat      

12.        326                       přijat      

13.        316                       přijat      

14.        319                       přijat      

15.        314                       přijat      

16.        303                       přijat      

17.        307                       přijat      

18.        301                       přijat      

19.        300                       přijat      

20. 310 přijat 

21.        327                       přijat      

22.        324                       přijat      

23.        318                       přijat      

24.        317                       přijat      



 
 

25.        305                       přijat      

26.        312                       přijat      

27. 328                       přijat      

28.        304                       nepřijat pro nespl. podm. 

29.        313                       nedostavil se k PZ 

 

 

 

2. Datum zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 26. červen 2020 

 

3. Odevzdání zápisového lístku 

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 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). 

 

 

Ostrava 26. června 2020 

 

 

 

 

Ing. Radovan Maresz 

ředitel školy 

 

 

 

v z. Mgr. Richard Mráček, v. r. 

zástupce statutárního orgánu 


