
Obor: 66-51-H/01 Prodavač
délka vzdělávání: 3 roky; denní forma 

Max. počet přijímaných žáků: 32

Registrační číslo 

uchazeče:

Registrační číslo 

uchazeče:

5 přijat 284 přijat

26 přijat 295 přijat

28 přijat 334 přijat

48 přijat 336 přijat

73 přijat 342 přijat

94 přijat 371 přijat

116 přijat

137 přijat

178 přijat

195 přijat

196 přijat

200 přijat

205 přijat

224 přijat

244 přijat

246 přijat

256 přijat

263 přijat

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

Zápisový lístek

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení  do učebních oborů pro školní rok 2021/2022

zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Pořadí uchazečů bylo stanoveno v souladu s kritérii přijímacího řízení zveřejněných dne 22. 1. 2021. Celkem bylo podáno 24 přihlášek. Uchazeči mohli

získat max. 100b. První v pořadí získal celkem 97,20 bodů, poslední v pořadí získal celkem 35,60 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.


