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Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního 
ročníku oboru vzdělávání  53-41-M/03 Praktická sestra, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020 – 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ČESKÁ LÍPA: 
 
V souladu s ustanovením § 60e, odst. 16, § 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 nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním 
kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní formy 
vzdělávání, ve školním roce 2019/2020, který obsahuje: 

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

2. datum zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem; 

3. poučení o ODVOLÁNÍ. 

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

KÓD 
UCHAZEČE 

UMÍSTĚNÍ 
(POŘADÍ) 

BODY 
DOSAŽENÉ 

CELKEM 

KÓD VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY 

42 30 236 nepřijat pro nedos.kap. 
199 31 231 nepřijat pro nedos.kap. 
236 32 228 nepřijat pro nedos.kap. 
249 33 223 nepřijat pro nedos.kap. 
77 34 213 nepřijat pro nedos.kap. 

178 35 212 nepřijat pro nedos.kap. 
193 36 207 nepřijat pro nedos.kap. 
129 37 202 nepřijat pro nedos.kap. 
127 38 192 nepřijat pro nedos.kap. 
200 39 188 nepřijat pro nedos.kap. 
233 40 182 nepřijat pro nedos.kap. 
262 41 180 nepřijat pro nedos.kap. 
248 42 148 nepřijat pro nedos.kap. 
194 43 140 nepřijat pro nedos.kap. 
232 44 129 nepřijat pro nedos.kap. 
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2. Datum zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů pod registračním číslem 

30. 04. 2019 
 

3. Poučení o podání ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ Vzhledem k velké pravděpodobnosti 
uvolnění míst uchazeči, kteří byli přijati, ale nepodají Zápisový lístek (a to zejména proto, že je možné 
podávat dvě přihlášky), doporučujeme využití podání odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí. Podle 
ustanovení § 60e, odst. 3 šk. zákona lze proti Rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne doručení (nebo osobního vyzvednutí) tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává dvojmo 
ředitelce SZŠ a VOŠ zdrav. Liberec, Kostelní 9, a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje. Vzor 
formuláře odvolání naleznete na www.libereckazdravka.cz (Záložka: Žáci a studenti. Přejít na 
Formuláře).   

 
V Liberci 30. 04. 2019     Mgr. Jana Urbanová, v. r.  

         ředitelka školy 
 
 


