
 

 

 

Výsledky přijímací řízení 2022  

Autoremedura rozhodnutí o nepřijetí do čtyřletých studijních 
oborů SOŠ II. kolo 

pokračování 
 

Na základě podání žádosti o vydání nového rozhodnutí, v návaznosti na 
uvolnění míst v příslušných oborech, v pořadí podle dosažených výsledků 
hodnocení kritérií přijímacího řízení (=počet bodů) přijímáme níže uvedené 
uchazeče/ky. 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče/ky autoremedurou  

obor: Informační technologie 
 

reg. č. body celkem pořadí v II.kole rozhodnutí č. j. 

118 68 78.-80. přijat/a 140/22SŘ3 

122 68 78.-80. přijat/a 144/22SŘ3 

150 55 87.-88. přijat/a 172/22SŘ3 

158 72 75.-76. přijat/a 180/22SŘ3 

164 86 50.-54. přijat/a 186/22SŘ3 

166 74 71.-72. přijat/a 188/22SŘ3 

202 80 65.-66. přijat/a 224/22SŘ3 

206 58 58.-76. přijat/a 228/22SŘ3 

217 50 90. přijat/a 239/22SŘ3 

249 80 65.-66. přijat/a 271/22SŘ3 



 

obor: Ekonomika a podnikání 

reg. č. body celkem pořadí v II.kole rozhodnutí č. j. 

108 72 63. přijat/a 130/22SŘ3 

117 70 64. přijat/a 139/22SŘ3 

131 94 37.-39. přijat/a 153/22SŘ3 

146 67 65.-66. přijat/a 168/22SŘ3 

160 77 59. přijat/a 182/22SŘ3 

165 92 41.-42. přijat/a 187/22SŘ3 

168 86 50.-52. přijat/a 190/22SŘ3 

194 63 67. přijat/a 216/22SŘ3 

253 94 37.-39. přijat/a 275/22SŘ3 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce 
nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním Zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo straně uchazeče/ky 
oznámeno rozhodnutí o přijetí, to je do dne 9. 6. 2022. Nepotvrdí-li zákonný 
zástupce nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním 
Zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva 
býti přijat/a za žáka/yni dané střední školy a na jeho/její místo lze přijmout 
jiného uchazeče/ku. 

Prosíme všechny přijaté uchazeče/ky, pokud budou volit přijetí na jinou 
školu v období do 9. 6. 2022, aby nám tuto skutečnost obratem sdělili, 
abychom mohli přijmout další uchazeče/ky, kteří splnili podmínky 
přijímacího řízení. 

 

Ing. Vojtěch Novotný, ředitel 26. 5. 2022 


