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Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do 
prvního ročníku oboru vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel, denní formy vzdělávání, ve školním roce 

2018/2019 – ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ČESKÁ LÍPA: 
V souladu s ustanovením § 60e, odst. 1, § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitelka střední 
zdravotnické školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Liberec, Kostelní 9, p. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém 
kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel, 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   
registrační číslo přidělené 

uchazeči 
počet získaných 

bodů 
výsledek přijímacího 

řízení 
294 90 přijat na základě PZ     
260 25 přijat na základě PZ     

 
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem 

05. června 2018 
3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (na SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec – ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 
ČESKÁ LÍPA) potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
ředitelce SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci Mgr. Janě Urbanové, které byla svěřena organizace subjektu veřejné 
správy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci 
podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, vzdává se tímto práva být přijat za žáka SZŠ a VOŠ 
zdravotnické v Liberci a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, 
to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění). 
Liberec 05. června 2018           
         Mgr. Jana Urbanová, v. r. 
             
          ředitelka školy 


