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• Po prvním kole bude přijato 58 uchazečů podle pořadí.  

• Dvě místa jsou ponechána pro náhradní termín. 

 

Přijatí 

§ 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění 

Zápisový lístek  

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. Přijatým uchazečům se 

rozhodnutí o přijetí nevydává.  

 

Přijatí uchazeči svůj zájem o studium potvrzují odevzdáním zápisového lístku 

v sekretariátu školy od 8:00 hod  do 15:30 hod. (v pátek do 14:00 hod.) nebo poštou 

ve lhůtě do 16. 5. 2022. 

Nepřijatí 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat 
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
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