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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

PŘIJATÍ UCHAZEČI K DATU -  6. 6. 2022 
II. 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 ve druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků oborů vzdělání  

(viz níže uvedené obory vzdělání), denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023, 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 

                                                                                                                     

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

134, 135, 146, 147, 149, 153, 155, 161, 165, 166                                         přijati      

 

36-45-M/01  TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

  136, 145, 148, 151, 156, 163, 164                                                                  přijati      

 

23-45-L/01  MECHANIK SEŘIZOVAČ 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

152, 162                                                                                                         přijati        

                                                                                                                     

23-56-H/01   OBRÁBĚČ KOVŮ 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

150, 158                                                                                                         přijati      

                                                                                                                    

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

143, 167, 168, 169                                                                                         přijati      
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26-51-H/02  ELEKTRIKÁŘ-SILNOPROUD 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

144, 154, 157                                                                                                přijati      

 

33-56-H/01  TRUHLÁŘ 

Registrační číslo přidělené uchazeči     Výsledek přijímacího řízení 

170                                                                                                                    přijati          

 

 

 

2.  DATUM  ZVEŘEJNĚNÍ  SEZNAMU  PŘIJATÝCH  UCHAZEČŮ  

     POD  PŘIDĚLENÝM  REGISTRAČNÍM  ČÍSLEM      

       6. června 2022 

 

 

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

a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, 

tj. od  6. 6. 2022 do 20. 6. 2022. 

Zápisový lístek se také 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 (§ 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.  

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání - § 60a odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění) 
 

 

    

V Tachově, Světcích 6. června 2022           

 

 

 

                                      

 

                                                                                                Mgr. Jana Hrčková v.r. 

                                                                      ředitelka Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1    

 

 


