
Veřejnosprávní akademie a střední škola, s. r. o. 

nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice 

 

Výsledková listina přijímacích zkoušek  

1. kolo přijímacího řízení 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka 
střední školy, jejíž činnost vykonává Veřejnosprávní akademie a střední škola, s. r. o. zveřejňuje seznam 
přijatých uchazečů pod sp. zn. 

69-51-H/01 – Kadeřník 

 
V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška (Kadeřník), a střední škola nekoná 
ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy 
zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí.  

Termín pro odevzdání zápisových lístků – institut zápisového lístku zůstává nedotčen, mění se lhůta 
pro jeho odevzdání – viz ustanovení § 19 a § 17 zákona, z nichž vyplývá, že počátek běhu lhůty pro 
odevzdání zápisového lístku v 1. kole příjímacího řízení se neodvíjí individuálně u každého uchazeče 
od oznámení rozhodnutí o přijetí, ale je dán jednotně pro všechny uchazeče, a to tak, že zápisový lístek 
je možné odevzdat do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých 
uchazečů – nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je 8 kalendářních dnů po dni 
konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, a to bez ohledu na skutečnost, že v konkrétním 
oboru vzdělání se jednotná přijímací zkouška nekoná.  

 
Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na 
ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.  

 

Ve Strážnici 22. dubna 2020 

Ing. Andrea Maradová, v. r. 

ředitelka školy 

Sp. zn. Body celkem  Rozhodnutí 
KA 02/20 25  přijat/a 
KA 01/20 25  přijat/a 
KA 03/20 25  přijat/a 
KA 05/20 20  přijat/a 
KA 04/20 20  přijat/a 
KA 08/20 20  přijat/a 
KA 06/20 20  přijat/a 
KA 07/20 20  přijat/a 


