
1?ffiffi' Gymnázium a St ední odborná škola P elouč

VÝsledková listina (d!e po adíl - 2. kolo

Obor: 34-53-H/01 Reprodukční grafik

Poučení:
Zvďejněnim po adí p !|at ch uchazď se považují roáodnutí o p ljeď ke shrdiu za oznánreoá. Ředitel škoty rozesílá roáodnuť pouze nep ijat n
uchazeč m. V souladu s ustanovenírn 609 od ..6 2!&o16é. 561lX04 Sb., o p edškolIlírrr, Základnlrr,, st ednfin, lyššful odborÉm ajiném
vzdělávánl (školslc zá,kon) sv j myď tzdělávat se v dané sfiední škole potvrdí uchazeč nebo ákoDn zi tupce nezletilého uchazeče oderrztliním
ápisového listku editeli školy, kter roáorl1o jeho ffie ke vzdělávání, a to nejpozději do 1o pracollích dn ode dne oanánení roáodnuÉ. Podle

609 odst. 7 Školského zátona nepotvrdí-li ucbazď nebo zákonn zásfupce nezletilého uchazďe odevzdáním zápi ového listku my l lzdělávat se
ve stiední škole podle 609 odst. 6 školského zákon4 zanikají poslerlním <lnenr lh ty podle 609 odst. 6 škol kého ákona právní ričiDky roáodnuť
o p ijed tohoto ucbaz če ke vzrlělávání.

lng. Miroslav Pavlata
editelGymnázia a St ední
odborné školy P elouč

fmnáztum a Sťcdn _íodborná škola
zpracováno: 10.05.2019

zve ejněno: 10.05.2019

Obránc míru 1025

ó:725"43t59

Po adí Reg.č. Prrjměr V, sledek PŘ
,), 2oot 2.857 p úat/a bez p ijímací zkoušky



1?ffift:,
Gymnázium a St ední odborná škola P elouč

VÝsledková Iistina (d!e po adíl - 2. kolo

Obor: 23-68-Hl0]_- Mechanik opravá motorovlich vozidel

Poučení:
Zve ejněďm poiadi p iiat ch uchazď se považují roáodnufi o p ljetí ke studiu za oznlilmená Ředitel školy rozesílá roáodnuť porrze nep ij m
uchazeČ m. V sorrladu u tanoveniín 609 odš.6 zi lorÉé,561D004 Sb., o piedškolnín, z{kladním, stMním, lyššírn odbomém a jiném
wzděláwínÍ (Školďc zákon) 1 j timyst vzdělávat s v dané sfiední škote potvrdí rrchazeě nebo zákoDn zí fupce neáaitého ,che"ďe odwzdáním
ápisového listku diteli školy, kter roáodl o jeho p ije ke \rzděLívání, a to nejpozději do 10 pracovních dnrl ode dne ozrrámení roáodnutí. Podle

609 od t. 7 Školskeho zákona nepotltdí-li rrchazeč nebo zíkonn á hrpc nezletilého uchazeče odewzdánlm ápisového listku rlmysl vzdělávat se
ve s dní škole podle 609 odst. 6 školského ákona" ?9nikají posledním dnem lhity podte 609 od t. 6 školského ákoDa pnáWi ličinlcy íoáodnuť
o p ijeti toboto uchaz c ke v-zděláváai.

zpracováno: 10.05.2019

lng. Miroslav Pavlata

editelGymnázia a St ední
odborné školy P elouč

l;ymn, líum a sťedníodborná škola
P elouě

Obránc míru 1025

lÓ:72 4í1159

Po adí Reg.č. Pr měr V, sledek PŘ

t 3001 1.960 p Uat/a bez p 'rjímací zkoušky

zve ejněno: 10.05.2019



:7ffifr* Gymnázium a St ední odborná škola P elouč

VÝsledková listina (d!e po adíl - 2. kolo

Obor: 34-52-Hl01Tiska na polygrafickr ch strojích

Poučení:
Zvefujněním po adí piijat ch uchazečri se považují roáo<lnutí o p ijeť ke sfudiu za ozniáínená, Ředitel školy rozesílá roáodnutí pouze nep ijat m
uchazeČrlm. V souladu s ustanovením 609 odst,6 zikorEč. 56112004 sb., o p edškolnfur zá*ladním, stŤedním, v$šim odbomém ajiném
vzdělávání (školsk zákon) s! j mysl vzdělávat se v dané st edni škole potwdi uchazď nebo zá <oírir ásnrycerczletilého uchazeěe odevz&iním
zápisového lÍstku editeli školy, kter rczhodl o jeho p ijetí ke lzděláviní, a to nejpozději do l0 pracovních dnri ode dne oznámení roáodnuti. Podle

609 odst. 7 Školského ziákona nepot!Ťdí-li uchazeč nebo Zákonn] ástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového listku mysl vzdělávat se
ve st ední Škole podle 609 odst. 6 školského ákon4 zanikají posledním dnern lhity podle 609 odst. 6 školského zíkorra pn{vní ličinky roáodnutí
o p ijeť tohoto uchazeče ke vzdělávání. í7\ al,/ 1,

,/
lng. Miroslav Pavlata r;ymnálum a st cdni,odbomá tor'

zp a.ováno: ú.05.2019 editelcymnázia a St ední oo,r,| 'ffiro^
odborné školy P elouč :?251s159

Po adí Reg.č. Prriměr Vr stedek PŘ

L 4002 2,383 p ijat/a bez p ijímací zkoušky

2 4001 2.5o3 p ijat/a bez p 'ljímací zkoušky

zve ejněno: 10.05.2019


