
 

 

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

 

Ředitelka Střední školy, České Velenice, Revoluční 220, 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), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě § 

59, § 60, § 60a a § 60b školského zákona, § 1 až 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech 

pro přijímání k některým druhům vzdělává a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 

ve středních školách, v platném znění, rozhodla takto: 

 

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

od 1. 9. 2020 tyto uchazeče: 

 

Obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
Pořadí Kód uchazeče Počet bodů Rozhodnutí 

1. Z2021 49,4 přijat/a 

2. Z2017 49,0 přijat/a 

3. Z2001 46,3 přijat/a 

4. Z2020 41,0 přijat/a 

5. Z2004 40,3 přijat/a 

6. Z2016 39,5 přijat/a 

7. Z2003 34,3 přijat/a 

8. Z2006 33,5 přijat/a 

9. Z2018 32,7 přijat/a 
 

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

uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. Zápisový lístek je možné odevzdat co 

nejdříve, nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku (počítáno od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné 

přijímací zkoušky). 

 

Zápisový lístek je možné zaslat poštou na adresu školy nebo osobně doručit každý pracovní den v 

době od 7:00 do 12:30 hodin na sekretariát (Revoluční 220, 1. patro). 

Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání právní účinky 

rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

Vzít zpět zápisový lístek může uchazeč tehdy, pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl 

přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu nebo pokud chce uplatnit 

zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve již zápisový lístek 

uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou.  

 

České Velenice, 22. 4. 2020    

 

 

RNDr. Milena Elsterová 

  ředitelka školy 
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