
 

 

Výsledky přijímacího řízení oboru 82-41-M/07 Modelářství a 

návrhářství oděvů (školní rok 2020/2021) 
 

Informace pro přijaté uchazeče: 
Podle §60g Školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy). 
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán 
k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku vzdělávat se ve střední 
škole, podle §60g Školského zákona odst. 7, zanikají posledním dnem lhůty právní 
účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 
Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno poštou, na požádání je možné si ho 
vyzvednout v kanceláři školy. 

 

Informace pro nepřijaté uchazeče: 
Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode 
dne doručení písemného rozhodnutí. Všem nepřijatým uchazečům doporučujeme, 
aby si podali odvolání.  
 

Pořadové 
číslo 

ČÍSLO 
JEDNACÍ 

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Přijatí 

1 143 přijat/a 

2 243 přijat/a 

3 95 přijat/a 

4 89 přijat/a 

5 142 přijat/a 

6 249 přijat/a 

7 141 přijat/a 

8 240 přijat/a 

9 157 přijat/a 



 

 

10 85 přijat/a 

11 266 přijat/a 

12 181 přijat/a 

13 110 přijat/a 

14 117 přijat/a 

15 251 přijat/a 

Nepřijatí 

16 140 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

17 162 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

18 84 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

19 248 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

20 242 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

21 108 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

22 103 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

23 191 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

24 246 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

25 160 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

26 118 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

27 80 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

28 161 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

29 116 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

30 183 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

31 267 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

32 145 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

33 182 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

34 241 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

35 245 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 



 

 

36 146 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

37 220 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

38 124 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

39 144 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

40 88 nepřijat/a pro nedostatek kapacity 

41 192 nepřijat/a pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

42 244 nepřijat/a pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

43 247 nepřijat/a pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

44 239 nepřijat/a pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

 

 

 

V Prostějově 5.2.2020     PhDr. Ivana Vaňková 

              ředitelka školy 
 

 


