
                                 ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. 

                                   Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1 

 
 
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.                          BÚ: 218375059/0600 
Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1     IČO: 262 15 829       
Spol. zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37357    DIČ: CZ 262 15 829 
Tel.: 576 519 343, 773 687 593, e-mail: academicschool@academicschool.cz    www.academicschool.cz 
Datová schránka: 5du45t4 

 

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve 
střední škole, 

 

jejíž činnost vykonává ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o., místo poskytovaného 
vzdělávání: Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, do 1. ročníku, oboru vzdělání 18-

20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, od 1. 9. 2022 
 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zástupkyně ředitele střední školy 
zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve střední škole, jejíž 
činnost vykonává ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o., místo poskytovaného 
vzdělávání: Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, do 1. ročníku oboru vzdělání 
18-20-M/01 Informační technologie, denní formy vzdělávání, od 1. 9. 2022. 
 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená. 
 

1) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 20. května 2022. 
 

2) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:  
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
odevzdání zápisového lístku zástupkyni ředitele střední školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas 
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech 
potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  
 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl 
vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v 
dané střední škole.  
 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že byl přijat na základě odvolání nebo ho 
již uplatnil v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední 
školu.  
 

3) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 
uchazeče:  
 

 

registrační číslo výsledek řízení 
1 777110 přijat 

 

 

 

 
V Uherském Hradišti dne 20. května 2022 
 

 

                    …………………………………………………………... 
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. 

PhDr. Věra Olšáková 
zástupkyně ředitele střední školy v plné moci 

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2022 
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