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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

do školního roku 2020/2021 

Obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik   

1. kolo přijímacího řízení  

 

  

 

Důvod nepřijetí: Nesplnění kritéria přijímacího řízení  

Citace: Kritéria přijímacího řízení nesplnili a nebudou přijati uchazeči, kteří získají v obou testech 

jednotné zkoušky v součtu méně než 20 bodů (součet bodů z testů ČJ + M) 

 
 

Pořadí Obor studia
Identifikační 

(registrační ) číslo
Číslo jednací Body Přijat

1 26-41-L/01 35 SŠE/138/2020 79,02 Ano

2 26-41-L/01 56 SŠE/162/2020 58,79 Ano

3 26-41-L/01 92 SŠE/204/2020 56,1 Ano

4 26-41-L/01 84 SŠE/195/2020 53,65 Ano

5 26-41-L/01 64 SŠE/174/2020 51,28 Ano

6 26-41-L/01 81 SŠE/184/2020 51,12 Ano

7 26-41-L/01 5 SŠE/96/2020 47,37 Ano

8 26-41-L/01 8 SŠE/106/2020 46,13 Ano

9 26-41-L/01 9 SŠE/108/2020 44,8 Ano

10 26-41-L/01 48 SŠE/154/2020 44,07 Ano

11 26-41-L/01 58 SŠE/164/2020 43,82 Ano

12 26-41-L/01 86 SŠE/197/2020 43,45 Ano

13 26-41-L/01 16 SŠE/116/2020 42,99 Ano

14 26-41-L/01 54 SŠE/159/2020 42,4 Ano

15 26-41-L/01 32 SŠE/135/2020 42,34 Ano

16 26-41-L/01 30 SŠE/133/2020 40,95 Ano

17 26-41-L/01 66 SŠE/171/2020 34,43 Ano

18 26-41-L/01 13 SŠE/113/2020 33,57 Ano

19 26-41-L/01 2 SŠE/90/2020 32,83 Ano

20 26-41-L/01 71 SŠE/177/2020 26,29 Ano

– – 26 SŠE/128/2020 26,75 Ne
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Poučení: 

16. června 2020: termín možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 SŘ) 

17. června 2020: termín vydání rozhodnutí 

Školský zákon § 183, ods. 2:  

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu 
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se 
zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. 

Zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání 
a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020: 

§ 16 Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 
kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým 
uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle 
rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního 
přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V případě náhradního termínu se postupuje obdobně 
s tím, že ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 
kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. 

§ 18 Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není 
odvolání přípustné. 

§ 19 Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole 
potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 
vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu 
přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je 
přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.   

 

Vážení zákonní zástupci, Vážení uchazeči, 

Vám, kteří jste byli přijati v přijímacím řízení do oboru Mechanik elektrotechnik, gratuluji. 

Zápisový lístek prosím odevzdejte na sekretariát školy (od 7:30 – 15:00 v pracovní dny) nebo 

odešlete poštovní přepravou, a to nejpozději 23. června 2020. 

Rozhodnutí o přijetí Vám doručíme jako doporučený dopis, který bude také obsahovat důležité 

informace o stravování, ubytování a zahájení školního roku 2020-2021. 

V případě, že jste v přijímacím řízení přijati nebyli, kontaktujte školu a domluvte se na dalším 

možném postupu. Pokud se nenaplní kapacita oboru neodevzdáním některých zápisových 

lístků, ředitel školy vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, v němž se Vaše šance na přijetí zvýší.   
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Další alternativou je volit cestu učebního oboru Elektrikář, který je zakončen závěrečnou 

zkouškou s výučním listem.  

Doporučený dopis s rozhodnutím o nepřijetí Vám bude doručen v nejbližším možném termínu.  

 

Datum zveřejnění: 15. června 2020      

                                                            

 

 

Mgr. Michael Tesař 

Ředitel školy 
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