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Seznam uchazečů přijatých ve 2. kole přijímacího řízení 

pro školní rok 2022/2023 
 

 

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 druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do denní 

formy vzdělávání v prvním ročníku vzdělání: 

 

Obor vzdělání – 23-41-M/01 - STROJÍRENSTVÍ 

ŠVP – Počítačová podpora konstruování 

 
 

Pořadí Evid. číslo Body celkem Výsledek 

1 322186 98,87 přijat   

2 322190 96,46 přijat   

3 322063 94,71 přijat   

4 322084 93,03 přijat   

5 322143 93,01 přijat   

6 322117 91,91 přijat   

7 322144 91,66 přijat   

8 322177 91,49 přijat   

9 322079 91,38 přijat   

10 322162 90,26 přijat   

11 322119 89,25 přijat   

12 322123 88,78 přijat   

13 322146 88,50 přijat   

14 322101 88,36 přijat   

15 322192 87,72 přijat   
 

 

 

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 (tzn. do 7. 6. 2022 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. 
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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. 

 

 

 

Datum zveřejnění: V Praze dne 24. 5. 2022    Mgr. Jiří Bernát v. r. 

                        ředitel školy  

 

 


