
 

 

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 
Revoluční 220, 378 10 České Velenice 

 

Střední škola České Velenice, Revoluční 220, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla jako 

příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 67 odst. 1, 

§ 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě § 59, § 60, § 60a a § 60b 

školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, že: 

 

p ř i j í m á  ke studiu do 1. ročníku SŠ České Velenice, denní forma 

vzdělávání,  od 1. 9. 2018 tyto uchazeče: 
 

 

Obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
 

Pořadí Registrační kód 

uchazeče 

Počet bodů 

JPZ 

Celkový počet 

bodů 

Rozhodnutí 

1. M 2 55 92 Přijat/a 

2. M 1 43 67 Přijat/a 

3. M 4 54 63 Přijat/a 

4. M 9 47 63 Přijat/a 

5. M 6 41 62 Přijat/a 

6. M 13 35 57 Přijat/a 

7. M 11 33 54 Přijat/a 

8. M 10 25 49 Přijat/a 
 

 

Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 
 

Pořadí Registrační kód 

uchazeče 

Počet bodů 

JPZ 

Celkový počet 

bodů 

Rozhodnutí 

1. M 5 52 74 Přijat/a 

2. M 7 45 60 Přijat/a 

3. M 3 29 60 Přijat/a 

4. M 12 35 57 Přijat/a 
 

 

Váha výsledku jednotné přijímací zkoušky (JPZ): 70 % 

Váha prospěchu na ZŠ: 30 % 



Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, 

která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas 

odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních 

služeb. 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání 

zápisového lístku 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 až na základě odvolání proti nepřijetí ke 

vzdělávání. 

 

České Velenice 30. 4. 2018 

 

 

 

          RNDr. Milena Elsterová 

        ředitelka školy 


