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Seznam přijatých uchazečů 
 přijímací řízení pro šk. rok 2019/2020 

Obor Bezpečnostně právní činnost, 68-42-M/01 

1. ročník, denní studium 

2. KOLO 
 

Č. j.: BPA/0278/2019 

 
Umístění Ev. číslo Body za ZŠ Fyz. test JPZ ČJ JPZ M CELKEM 

1. 19098 13 36 27 16 92 

2. 19099 13 29 32 18 92 

3. 19101 12 35 27 17 91 

4. 19097 11 33 30 15 89 

5. 19111 15 23 32 17 87 

6. 19108 13 34 15 13 75 

7. 19103 10 20 27 17 74 

 
Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání ve 

školním roce 2019/2020, za oznámená. V souladu s § 60 odst. 16 a 17, § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, jsou žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni pouze formou zveřejnění 

Seznamu přijatých uchazečů, který má platnost rozhodnutí o přijetí. 
  

Své rozhodnutí vzdělávat se v dané střední škole je povinen ze zákona potvrdit (viz § 60a zákona č.  561/2004 

Sb.) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která 

rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění Seznamu 

přijatých uchazečů. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat (viz § 60a zákona č. 

561/2004 Sb.) za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední 

školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového 

lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze v případě, kdy chce uplatnit zápisový 

lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání (§ 60a školského zákona). 

 

 

TERMÍNY PODPISU SMLUV 
 

INDIVIDUÁLNĚ DLE TELEFONICKÉ DOMLUVY 

- platba 1. zálohy ve výši 4 950,- Kč 

- vezměte s sebou občanský průkaz zákonného zástupce i žáka/yně a zápisový lístek; 

 

Prosíme přijaté uchazeče, aby nám co nejdříve emailem na adresu sekretarka@bpaostrava.cz oznámili, 

zda jsou rozhodnuti na naši školu nastoupit, či nikoli. Urychlí se tím vyřizování odvolání nepřijatých 

uchazečů. 

 

 

V Ostravě dne 21. 05. 2019 

 

 

Mgr. Ctirad Skopal 

ředitel školy 

mailto:sekretarka@bpaostrava.cz

