Střední průmyslová škola Ostrov,
příspěvková organizace
Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů
podle výsledku hodnocení přijímacího řízení v 1. kole přijímacího řízení
pro školní rok 2022/2023
Obor vzdělání:

26–41–M/01 Elektrotechnika – dálková

Datum zveřejnění: 29. dubna 2022
Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Pořadí

Evidenční
číslo
uchazeče

VÝSLEDEK
PŘIJ. ŘÍZENÍ

1.
2.

800
801

PŘIJAT
PŘIJAT

Informace k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání
Rozhodnutí o přijetí na střední školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední
průmyslová škola Ostrov, již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto
seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.
Dle ustanovení § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat
se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 13. května
2022. Zápisový lístek se také 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.
Dle ustanovení § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole,
zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělávání ve Střední průmyslové škole Ostrov.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; toto neplatí v případě, že uchazeč chce
zápisový lístek uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V Ostrově dne 29. dubna 2022

Ing. Pavel Žemlička
ředitel školy

