
Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělávání s výučním listem  

pro školní rok 2022/2023 

1. kolo; zpracováno a zveřejněno 22. 4. 2022 

 

34-53-H/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK 

Přijati: 

169 197 218 221 282 180 195 259 284 170 

297 186 209 228 266 175 281 213 177 171 

          

Nepřijati: 179 200 269 246 292      

65-51-H/01 KUCHAŘ A ČÍŠNÍK 

Přijati: 
236 295 254 255 270 239 176 199 293 280 

304          

Nepřijati:           

66-51-H/01 PRODAVAČ A VÝROBCE LAHŮDEK 

Přijati: 258          

Nepřijati:           

26-59-H/01 MECHANIK DIGITÁLNÍCH SÍTÍ 

Přijati: 
168 294 187 210 216 257 214 273 296 260 

268 302 303        

Nepřijati:           

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole uchazeč vyjadřuje podáním zápisového lístku. 

Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. 

Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek do 6. 5. 2022 - poštou nebo osobně. 

Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč/ka škole zájem o studium. Škola je pro administrativní 

záležitosti přístupná od 7 do 15 hodin, pro pozdější odpolední hodiny je možné se domluvit 

telefonicky. V případě osobní návštěvy je možné podepsat smlouvu o studiu, seznámit se 

s podmínkami studia a získat odpovědi na veškeré dotazy. 

Zápisový lístek 

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 

60g odst. 6 školského zákona).  



 

Termín pro podání zápisového lístku 

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek 

přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 

školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, 

zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 

vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy 

vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky 

rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho 

zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. 

V případě, že byl uchazeč přijat ve více středních školách v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve 

které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. 

  

Zpětvzetí zápisového lístku 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek 

zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání 

zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení 

školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. 

Ztráta zápisového lístku 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. 

Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce 

nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; 

součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče 

(viz § 17 vyhlášky). 

Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem 

střední školy (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní 

rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další 

školní roky). 

 

Ing. Olga Krankusová v. r. 

ředitelka školy 


