Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
Revoluční 220, 378 10 České Velenice
Příspěvková organizace Střední škola, České Velenice, Revoluční 220, zastoupená ředitelkou školy,
rozhodla 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 školského zákona a § 1 až § 19 a části sedmé zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020 a vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce
ve školním roce 2019/2020, 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 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
ŠVP Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud
Pořadí

1.

Registrační
kód uchazeče

M 2022

Počet bodů
školní přijímací
zkouška

52

Celkový počet
bodů

Rozhodnutí

80

Přijat/a

Celkový počet
bodů

Rozhodnutí

80
73
57

Přijat/a
Přijat/a
Přijat/a

Obor 66-41-l/01 Obchodník
ŠVP Obchod, doprava a služby
Pořadí

1.
2.
3.

Registrační
kód uchazeče

M 2023
M 2025
M 2024

Počet bodů
školní přijímací
zkouška

52
37
25

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 5 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.
České Velenice 30. 6. 2020
RNDr. Milena Elsterová
ředitelka školy

