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Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve střední 

škole, jejíž činnost vykonává Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a 

mateřská škola, Březová, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum, 

dálková forma vzdělávání, od 1. 9. 2021 

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Školy 

Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, zveřejňuje seznam 

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

činnost vykonává Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, 

Březová do 1. ročníku oboru vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum, dálková forma 

vzdělávání, od 1. 9. 2021. 

 

 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 
 registrační číslo 

(evidenční číslo) 

výsledek řízení 

1 00000047 přijat(a) 

2 00000022 přijat(a) 

3 00000007 přijat(a) 

4 00000025 přijat(a) 

5 00000032 přijat(a) 

6 00000001 přijat(a) 

7 00000030 přijat(a) 

8 00000027 přijat(a) 

9 00000026 přijat(a) 

10 00000003 přijat(a) 

11 00000059 přijat(a) 

12 00000040 přijat(a) 

13 00000013 přijat(a) 

14 00000014 přijat(a) 

15 00000052 přijat(a) 

16 00000021 přijat(a) 

17 00000028 přijat(a) 

18 00000058 přijat(a) 

19 00000018 přijat(a) 

20 00000023 přijat(a) 

21 00000062 přijat(a) 

22 00000036 přijat(a) 

23 00000012 přijat(a) 

24 00000020 přijat(a) 

25 00000006 přijat(a) 

26 00000011 přijat(a) 

27 00000016 přijat(a) 

28 00000054 přijat(a) 
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Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 14. 

6. 2021. 

 

Registrační číslo je shodné s evidenčním číslem přihlášky (toto číslo naleznete na svých 

pozvánkách k JPZ). Přijatí uchazeči budou v nejbližších dnech kontaktováni také 

prostřednictvím e-mailu. 

 

V případě nejasností kontaktujte ZŘŠ pro lyceum Mgr. Hanu Staňovou 

(stanova.hana87@gmail.com, 732 618 113). 

29 00000031 přijat(a) 

30 00000060 přijat(a) 

31 00000019 přijat(a) 

32 00000038 přijat(a) 

33 00000015 přijat(a) 

34 00000061 přijat(a) 
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