
VZOR NOVÉHO ROZHODNUTÍ  

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

 

V Pardubicích dne 

Čj.  

 

Rozhodnutí  

o přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

 

Ředitel Střední průmyslové školy chemické Pardubice, Poděbradská 94, Polabiny, 530 09 Pardubice, 
jakožto příslušný správní orgán podle § 59 odst. 2 ve spojení s § 165 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: 

 

Žádosti Přemysla Oráče, narozeného dne 25. 9. 763, trvale bytem Stadice 1, 400 02 Ústí nad Labem 
(dále jen „účastník“), o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole se vyhovuje a účastník 
se od 1. 9. 2020 přijímá ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola 
chemická Pardubice, do 1. ročníku oboru vzdělání ................., denní formy vzdělávání. 

 

Odůvodnění 

Účastník splnil podmínky přijímacího řízení, ale ke vzdělávání ve střední škole nebyl přijat z důvodu 
počtu přijímaných uchazečů. Ve lhůtě podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, 
maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, podal žádost o vydání nového 
rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 101 písm. b) správního řádu. Protože 
jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole bylo vyhověno, neodevzdal ve 
stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vzal zpět, odpadl v případě účastníka, který se 
v přijímacím řízení umístil jako další v pořadí, důvod původního rozhodnutí, a ředitel školy proto vydal 
nové rozhodnutí ve věci, jímž žádosti účastníka vyhověl, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí.  

 

Poučení o opravném prostředku 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání 
k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nelze odvolat. Podle 
§ 73 odst. 1 správního řádu toto rozhodnutí nabývá oznámením právní moci. 

 

 

Jméno, příjmení, funkce, podpis 

(otisk úředního razítka) 

 

 


