
Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost

délka vzdělávání: 4 roky; denní forma 

Max. počet přijímaných žáků: 32

Registrační 

číslo

Registrační 

číslo

1 přijat 260 přijat

12 přijat 261 přijat

15 přijat 265 přijat

28 přijat 276 přijat

29 přijat 278 přijat

33 přijat 304 přijat

35 přijat 307 přijat

36 přijat 24 nepřijat

80 přijat 117 nepřijat

82 přijat 153 nepřijat

83 přijat 191 nepřijat

89 přijat 193 nepřijat

107 přijat 225 nepřijat

109 přijat 227 nepřijat

134 přijat 237 nepřijat

142 přijat 251 nepřijat

151 přijat 283 nepřijat

170 přijat 291 nepřijat

172 přijat 296 nepřijat

187 přijat 308 nepřijat

189 přijat

213 přijat

246 přijat

249 přijat

259 přijat

zákon č. 561/2004 Sb., § 60g  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zápisový lístek

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do maturitních oborů 
pro školní rok 2022/23  - zveřejněno dne: 29. 4. 2022

Pořadí uchazečů bylo stanoveno v souladu s kritérii přijímacího řízení zveřejněných dne 28. 1. 2022. Celkem bylo podáno 45 

přihlášek.  Uchazeči mohli získat max. 100b. První v pořadí získal celkem 83,80  bodů, poslední v pořadí získal celkem  21,90  

bodů. 

(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.


