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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

PŘIJATÍ UCHAZEČI K DATU -  22. 4. 2020 
I. KOLO 

 

 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění, ředitelka střední školy,  

jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů  

pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků oborů vzdělání  

(viz níže uvedené obory vzdělání), denní forma vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, který obsahuje: 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 

u každého uchazeče 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 

 

 

1. SEZNAM  PŘIJATÝCH  UCHAZEČŮ  POD  PŘIDĚLENÝM  

REGISTRAČNÍM  ČÍSLEM  S VÝSLEDKEM  ŘÍZENÍ  U  KAŽDÉHO 

UCHAZEČE 
 

OBOR VZDĚLÁNÍ 

                                                                                                                     

23-56-H/01  OBRÁBĚČ KOVŮ 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

 

7, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 32, 41, 42, 51, 56,        přijati 

61, 64, 75, 79, 81, 88, 101                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     

23-51-H/01  STROJNÍ MECHANIK 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

 

 15, 25, 46, 57, 82, 87, 89                                                                                přijati 

 

26-51-H/02  ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

 

16, 21, 30, 31, 33, 55, 65, 73, 86, 95                                                               přijati 

 

 

33-56-H/01  TRUHLÁŘ 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

 

27, 35, 45, 66, 74, 83, 85, 102, 103                                                                  přijati 
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36-67-H/01  ZEDNÍK 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

 

36, 38, 44, 60, 63, 84                                                                                       přijati 

 

 

 

2.  DATUM  ZVEŘEJNĚNÍ  SEZNAMU  PŘIJATÝCH  UCHAZEČŮ  

     POD  PŘIDĚLENÝM  REGISTRAČNÍM  ČÍSLEM      

       22. dubna 2020 

 

 

3.  POUČENÍ  O  PRÁVNÍCH  NÁSLEDCÍCH  NEODEVZDÁNÍ   

     ZÁPISOVÉHO  LÍSTKU  
 

UPOZORNĚNÍ 

Svůj úmysl vzdělávat se v SPŠ, Tachov, Světce 1 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče  odesláním zápisového lístku řediteli školy,  který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, 

a to nejpozději do 5 pracovních dnů.  

Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou 

variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy 

zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací 

zkoušky.  Od konce této 8denní lhůty pak všem uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového 

lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve, tedy v dubnu). 

Zápisový lístek se také považuje za včas odeslaný, 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 (§ 60a odst.6 zák. č. 561/2011 Sb., v platném znění). 
 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se v SPŠ, Tachov, Světce 1, podle § 60a odst. 6 zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají 

posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání 

ve střední škole.  
 

Toto ustanovení se nevztahuje na nástavbové studium – obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, 

které zápisové lístky neuplatňují. 

 

    

V Tachově, Světcích 22. 4. 2020           

 

 

 

                                      

 

                                                                                                Mgr. Jana Hrčková v.r. 

                                                                      ředitelka Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1    

 

 


