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Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci, 

 

vyhlašujeme výsledky přijímacího řízení 3letých oborů s výučním listem. V těchto oborech se nekonaly 

přijímací zkoušky a základním kritériem byl průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 

základní školy. V oborech kuchař – číšník, instalatér, autoelektrikář a řezník byli přijati všichni uchazeči. 

V oborech cukrář a automechanik počet přihlášek vysoce převýšil kapacitní možnosti počtu přijímaných 

uchazečů, proto muselo být několik uchazečů v každém tomto oboru nepřijato a obdrží písemné 

rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že nebudou přijati ani na 2. obor, na který podali přihlášku, nebo budou 

mít stále zájem o tyto naše obory, doporučujeme podat písemné odvolání proti našemu rozhodnutí. Je 

možné, že po odevzdání zápisových lístků dojde k posunu pořadí a odvolání budeme moci vyhovět.  

 

U oborů, ve kterých se konaly přijímací zkoušky (4leté obory s maturitní zkouškou a nástavbové 

studium), které zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání v Praze, budeme výsledky očekávat 

nejpozději 28. 4. 2022. Do 2 dnů po obdržení výsledků přijímacích zkoušek vytvoříme pořadí přijatých a 

nepřijatých uchazečů podle stanovených kritérií, které bude zveřejněno na webových stránkách školy a 

současně vyvěšeno na veřejné vývěsce školy. 

 

Znovu připomínám, že rozhodnutí o přijetí žákům či jejich zákonným zástupcům se nebudou zasílat 

poštou. Poštou budou zasílána pouze rozhodnutí o nepřijetí, proti kterým se mohou nepřijatí uchazeči 

odvolat. Uchazeči, kteří budou mít zájem nastoupit na vybraný obor, musí do 10 dnů od zveřejnění 

rozhodnutí o přijetí doručit do školy správně vyplněný zápisový lístek (toto se netýká uchazečů o 

nástavbové studium, kteří zápisový lístek neodevzdávají). Pokud tak neučiní, budou ze seznamu 

vyřazeni a na jejich místo se posunou další uchazeči podle pořadí. 

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte pověřené pracovníky školy (Mgr. M. Mikolášek – 

tel. 393 033 233, J. Dvořáková – tel. 393 033 290). 
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