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1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 

Pořadí přijatých uchazečů oboru 65-42-M/01 Hotelnictví,  

profilace Hotelnictví a cestovní ruch  
 

Pořadí REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
ŽÁKA 

BODY VÝSLEDEK 

1 1112018 104 přijat  

2 692018 95 přijat 

3 922018 93 přijat  

4 892018 90 přijat 

5 812018 89 přijat  

6 1062018 86 přijat 

7 1102018 85 přijat  

8 1042018 82 přijat  

9 1162018 81 přijat 

10 452018 80 přijat  

11 672018 78 přijat 

12 782018 73 přijat  

13 942018 70 přijat 

14 972018 70 přijat  

15 702018 67 přijat 

16 1152018 67 přijat  

17 862018 65 přijat 

18 932018 62 přijat  

19 962018 61 přijat 

20 432018 58 přijat  

21 632018 57 přijat 

22 1082018 54 přijat  

23 1242018 48 přijat 
 
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným REGISTRAČNÍM číslem: 27. 4. 2018 
 
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 
Svůj úmysl vzdělávat se na Euroškole Česká Lípa potvrdí uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého odevzdáním 
zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, kdy 
bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí a 
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (§ 40  správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona). 
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních 
služeb. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní 
účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání  
  
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí pouze v případě, že uchazeč uplatní zápisový lístek na 
škole, kde byl přijat na základě odvolání (§60a odst. 7 školského zákona). 
 
 
V České Lípě dne 27. 4. 2018      Mgr. Petra Kašparová v. r. 
         ředitelka školy   
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