
Střední odborné učiliště STRAVON spol. s r.o. 

Tyršova 447, 288 02 Nymburk 
 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok  2018/2019 
 
         Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 

Uchazeč – registrační číslo 1801……………………………přijat  

Uchazeč – registrační číslo 1802……………………………přijat 

Uchazeč – registrační číslo 1803……………………………přijat 

Uchazeč – registrační číslo 1804……………………………přijat 

Poučení: 

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ, ostatní uchazeči lístek obdrží na 
základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. 
Zájem přijatého uchazeče o školu je třeba potvrdit zápisovým lístkem, který musíte 
zaslat nejpozději do 9. 5. 2018. Můžete ho také odevzdat přímo v budově školy nebo 
v provozovně PANORAMA Nymburk. 
Pokud tak neučiníte, má se za to, že jste se vzdal práva na místo. Jeden krát je 
možné písemně požádat ředitele o zpětné vydání zápisového lístku a tento odevzdat 
na jiné škole.  
Potvrzení o tom, že jste byli přijati, vám předáme po doručení zápisového lístku. 
Ředitel školy zároveň vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon) a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, 
ve znění novelizace pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení.  
Přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 29. 6. 2018. Výsledky 
2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na dveřích u vchodu do školy dne  
4. 7.2018 a zákonným zástupcům bude oznámeno přijetí s přiděleným číselným 
kódem na emailovou adresu, kterou uvedou na přihlášce na školu. 
Podmínky 2. kola přijímacího řízení jsou stejné jako pro 1. kolo přijímacího řízení. 
Zároveň upozorňuji na vyhlášení 3. kola přijímacího řízení, kdy se přihlášky budou 
moci odevzdat do 31. 8. 2018. Podmínky 3. kola přijímacího řízení jsou opět stejné 
jako pro 1. a 2. kolo přijímacího řízení.  
 
V Nymburce 23. 4. 2018 

                                                       Mgr. Žák Milan – ředitel SOU Stravon spol. s r.o.  


