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Seznam uchazečů přijatých v 1. kole přijímacího řízení 

pro školní rok 2021/2022 
 

V souladu s ustanovením §60e odst.1 a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský 

zákon), Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 610/2, zveřejňuje: 

 

Seznam uchazečů přijatých v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do denní 

formy vzdělávání v prvním ročníku vzdělání: 

 

Obor vzdělání – 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

ŠVP – Správa sití a IT bezpečnost 
 
pořadí reg. číslo výsledek 1) 

 

1.   421083 87.20 přijat 
2.   421076 86.00 přijat 
3.   421023 84.00 přijat 
4.   421037 82.60 přijat 
5.   421072 82.40 přijat 
6.   421048 81.20 přijat 
7.   421082 81.20 přijat 
8.   421054 81.00 přijat 
9.   421063 79.80 přijat 
10. 421007 79.80 přijat 
11. 421035 79.60 přijat 
12. 421089 77.80 přijat 
13. 421084 75.60 přijat 
14. 421091 75.60 přijat 
15. 421064 74.00 přijat 
16. 421065 74.00 přijat 
17. 421017 73.80 přijat 
18. 421043 73.40 přijat 
19. 421015 72.80 přijat 
20. 421026 72.20 přijat 
21. 421057 72.00 přijat 
22. 421103 71.60 přijat 
23. 421041 70.00 přijat 
24. 421025 69.00 přijat 
25. 421068 68.60 přijat 
26. 421067 68.60 přijat 
27. 421009 68.40 přijat 
28. 421021 67.80 přijat 
29. 421094 67.00 přijat 
30. 421033 66.60 přijat 
31. 421093 66.40 přijat 
32. 421090 66.00 přijat 
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33. 421096 66.00 přijat 
34. 421045 65.60 přijat 
35. 421038 65.20 přijat 
36. 421039 64.40 přijat 
1) výsledek dle kritérií přijímacího řízení 
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Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku: 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, Střední průmyslová škola na Proseku, 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 

oznámení rozhodnutí (t.zn. do 3. 6. 2021 včetně). Zápisový lístek se rovněž považuje za včas 

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

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

za oznámená. 
 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty 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 na základě odvolání, resp. pokud byl v prvním kole přijímacího řízení 

přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

 

 

Datum zveřejnění: V Praze dne 20. 5. 2021    Mgr. Jiří Bernát v. r. 

                        ředitel školy  

 

 


