
Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 

Přijatí uchazeči - 2.kolo (7.5.2014) 

ID Body ze ZŠ 

prospěch a aktivita 

Body SCIO testy Celkem 

53 30.00 53.79 83.79 

66 35.00 42.83 77.83 

54 30.00 41.61 71.61 

49 30.00 38.25 68.25 

71 30.00 37.60 67.60 

68 30.00 37.18 67.18 

61 30.00 36.42 66.42 

58 35.00 30.90 65.90 

67 30.00 35.25 65.25 

51 30.00 33.42 63.42 

60 25.00 36.26 61.26 

50 30.00 30.48 60.48 

46 30.00 28.25 58.25 

70 30.00 27.08 57.08 

62 30.00 26.08 56.08 

55 30.00 26.03 56.03 

48 20.00 33.97 53.97 

47 20.00 32.50 52.50 

59 15.00 36.08 51.08 

65 15.00 32.92 47.92 

57 15.00 30.79 45.79 

56 15.00 30.30 45.30 

64 15.00 28.97 43.97 

72 5.00 32.50 37.50 

 

 

Poučení (§ 60a, odst. 7 školského zákona): 

 

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 také považuje za včas odevzdaný, pokud byl 

v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího 

odstavce 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. 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Přijatým uchazečům se tedy 

rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nezasílá. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout na sekretariátu školy od pondělí 

12. května 2014. 



Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá 

v provozovně provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bylo zveřejněno 9. května 2014 ve 14.00 hod. 

 

 

Ve Svitavách dne 9. května 2014 

 

 

PhDr. Radim Dřímal, 

ředitel školy 

 


