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Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole 

přijímacího řízení  

do prvního ročníku oboru vzdělávání 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra, denní 

formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019: 

V souladu s ustanovením § 93, § 94, § 165, odst. 2, písmene f) a § 183, odst. 1 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ustanovení § 2 č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 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 v druhém kole přijímacího řízení do 

prvního ročníku oboru vzdělávání 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra, 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 nezapsání se ke studiu. 

 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

s výsledkem řízení u každého uchazeče 

UMÍSTĚNÍ  KÓD STUDENTA 
BODY DOSAŽENÉ 

CELKEM 
KÓD VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY 

1 356 29 přijat na základě PZ 

2 360 25 přijat na základě PZ 

3 359 22 přijat na základě PZ 

4 361 21 přijat na základě PZ 

5 353 17 přijat na základě PZ 

6 357 17 přijat na základě PZ 

7 355 16 přijat na základě PZ 
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2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem 

21. 09. 2018 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané vyšší odborné škole zdravotnické (na SZŠ a VOŠ 

zdravotnické v Liberci) potvrdí uchazeč zápisem ke studiu ředitelce SZŠ a VOŠ zdravotnické 

v Liberci Mgr. Janě Urbanové, které byla svěřena organizace subjektu veřejné správy, a to 

nejpozději do konce září příslušného školního roku. Nepotvrdí-li uchazeč úmysl vzdělávat se 

ve SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci, vzdává se tímto práva být přijat za studenta SZŠ  

a VOŠ zdravotnické v Liberci a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.  

Proti tomuto rozhodnutí, podle ustanovení § 81, zákona č. 500/2004 Sb., je přípustné 

odvolání. Odvolání se podává v písemné formě (včetně odůvodnění), ve dvou stejnopisech 

prostřednictvím ředitelky Vyšší odborné školy zdravotnické, jejíž činnost vykonává Střední 

zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec 2, Kostelní 9, a to ve lhůtě  

15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podání musí mít náležitosti podle § 37, zákona č. 

500/2004 Sb. O takto podaném odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje. 

 

 

 

Liberec 21. 09. 2018                                                                     Mgr. Jana Urbanová, v. r. 

 ředitelka školy 
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