
POŘADÍ EV. ČÍSLO ČJ (max. 40 b.) M (max. 40 b.) min. 30 b. KRITÉRIA PROSPĚCH ZŠ (max. 15 b.) CELKEM (max. 95 b.) ROZHODNUTÍ

1. 2-444 33 24 57 splněna 11 68 přijat/a

2. 2-441  - 14 14 nesplněna 10 24 nepřijat/a

3. 2-443 0 0 0 nesplněna 11 11 nepřijat/a

4. 2-445 0 0 0 nesplněna 0 0 nepřijat/a

5. 2-446 0 0 0 nesplněna 0 0 nepřijat/a

6. 2-447 0 0 0 nesplněna 7 7 nepřijat/a

7. 2-448 0 0 0 nesplněna 9 9 nepřijat/a

8. 2-449 0 0 0 nesplněna 9 9 nepřijat/a

Vysvětlivky: 

Poučení: pravidla pro odevzdávání zápisových lístků dle § 60g zák. 561/2004 Sb.:

Zveřejněno dne: 1. června 2022 

Mgr. Martin Tyč, ředitel školy

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do  10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zápisový lístek se 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.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle 

odstavce 6 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 uchazeč chce 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru 

vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU HODNOCENÍ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ                                                      
(§ 15 vyhl. 353/2016 Sb.)

do prvního ročníku čtyřletého studia (79-41-K/41) pro školní rok 2022-2023 - 2. kolo 

školní přijímací zkouška (max. 80 b.)

uchazeči dosáhli min. 30 bodů v součtu z obou testů, resp. 15 bodů z testu M (uchazeči cizinci)

uchazeči nedosáhli min. 30 bodů v součtu z obou testů, resp. 15 bodů z testu M (uchazeči cizinci)
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