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Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 
příspěvková organizace 

Výsledky prvního kola přijímacího řízení 

„PO NÁHRADNÍM TERMÍNU“ pro přijímání 

uchazečů ke studiu technických oborů pro školní 

rok 2022/2023,  

uvedeno podle registračních čísel. 

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie – seznam přijatých 
uchazečů: 

Pořadí Přidělené registrační číslo: 
Výsledek přijímacího řízení – 

celkový dosažený počet bodů: 

1. 116 143,00 

2. 175 141,70 

3. 113 141,00 

4. 167 139,00 

5. 102 139,00 

6. 125 136,00 

7. 140 134,00 

8. 131 133,50 

9. 158 131,50 

10. 118 129,50 

11. 161 128,50 

12. 166 125,20 

13. 103 124,00 
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14. 163 123,70 

15. 168 122,50 

16. 150 120,00 

17. 112 120,00 

18. 119 119,00 

19. 105 116,20 

20. 130 115,70 

21. 146 115,00 

22. 104 114,20 

23. 181 114,00 

24. 107 113,50 

25. 154 113,00 

26. 143 112,50 

27. 127 112,20 

28. 157 111,70 

29. 172 111,00 

30. 128 110,70 

Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče s registračním číslem 116: 143,00 bodů. 
Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče s registračním číslem 128: 110,70 bodů. 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 
zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon): 

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. 
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 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 
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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. 

Ve středu 18. května 2022 (od 12:00 - 15:00 hod.) a ve čtvrtek 
19. května 2022 (od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod.) si může 
zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
vyzvednout na sekretariátě školy rozhodnutí o nepřijetí osobně. 
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zletilému 
uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče poštou. 
 
 
 
  

 

 

Podpis:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Schválil: 
Ing. Vítězslav Doleží, v. r. 

ředitel školy 

 V Opavě dne: 18. května 2022 
 

 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zpracovala: 
Mgr Zuzana Vildomcová, v. r. 

zástupce ředitele školy 
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