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Seznam p ijat ch uchazečťr pod registračním číslem vo prvního ročníku oboru
vzd ělá n í 7 8-62-cl 02 Pra ktická škola dvou letá.

20L5-20L6

V souladu s ustanovení 560 odst'16 a 5183 odst.2 zákona č.56112004 Sb., o p edškolním, základním,

st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, editel školy zve ej uje seznam p ijatt ch

uchazeč pod registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 78-6z-c/02 Praktická škola dvouletá'

Registrační čís!o žáka

2L45
2L46
21,47

Vysledek p ijímacího ízení
Prijat (a)

P ijat (a)

P ijat (a)

Datum zve ejnění seznamu p ijat' ch uchazeč pod p idělen1im registračním číslem 28.4.2015

Poučení: Zákonn' zástupce nebo uchazeč musí svtij mysl vzdělávat se ve st edníškole potvrdit odevzdáním
zápisového lístku editeli škol, kter' rozhodl o jeho p ijetí ke vzdělávání' Musí tak učinit nejpozději do 10 pra-

covních dn ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud zákonn' zástupce neodevzdá zápisov' lístek, zanikají
posledním dnem desetidenní lh ty právní činky rozhodnutío p ijetí'

V Jind ihcově Hradci 28.4.2oL5

ROZ386lLs

Mate ská škola, Základnt $i.
a Frakťi akáškoj'+

Jindichriv šovl.:,, ],::
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Mgr. Petr Kubeš, editel školy
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Tel": 384 361932, e-mail: spec@skolajh.cz, "skolajh.cz

Seznampři jatýchrrc:il;:T;.:i;i';:.'1..lJ[:[5ffi jf"ll"ročníkuoboru

2015-2016

V souladu s ustanovení 560 odst.16 a 5183 odst.2 zákona č'56712004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých

uchazečů pod registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 78-62-c/oL Praktická škola jednoletá.

LL26
LL27

P ijat (a)

Prijat (a)

Datum zve ejnění seznamu p ijatr ch uchazeč pod p idělen' m registračním číslem 28.dubna 2015

Poučení: Zákonn' zástupce nebo uchazeč musí svrij rimysl vzdělávat se ve st edníškole potvrdit odevzdáním

zápisového lístku editeli škol, kter' rozhodl o jeho p ijetí ke vzdělávání. Musítak učinit nejpozději do 10 pra-

covních dnrj ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud zákonn' zástupce neodevzdá zápisov' lístek, zanikají
posledním dnem desetidenní lhrity právní činky rozhodnutí o p ijetí.

V Jind ihcově Hradci 28.dubna 20L5

ROZ3sslrs
Mgr. Petr Kubeš, editel školy
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