
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání 

18 – 20 – M/01 Informační technologie 

 

Zveme Vás na informační schůzku dne 16. 6. 2020 v době od 8:00 do 16:00 h do 

budovy školy v Plzni, Klatovská 200 G, na které se můžete seznámit s podklady pro 

vydání rozhodnutí. 

A) Přijatí uchazeči podle výsledků hodnocení přijímacího řízení: 

Poř.č. Reg.č.
Výsledek přijímacího 

řízení
Poř.č. Reg.č.

Výsledek přijímacího 

řízení

1 204 přijat ke vzdělávání 29 108 přijat ke vzdělávání

2 210 přijat ke vzdělávání 30 205 přijat ke vzdělávání

3 200 přijat ke vzdělávání 31 61 přijat ke vzdělávání

4 228 přijat ke vzdělávání 32 317 přijat ke vzdělávání

5 162 přijat ke vzdělávání 33 90 přijat ke vzdělávání

6 232 přijat ke vzdělávání 34 166 přijat ke vzdělávání

7 203 přijat ke vzdělávání 35 83 přijat ke vzdělávání

8 282 přijat ke vzdělávání 36 313 přijat ke vzdělávání

9 153 přijat ke vzdělávání 37 238 přijat ke vzdělávání

10 99 přijat ke vzdělávání 38 291 přijat ke vzdělávání

11 256 přijat ke vzdělávání 39 154 přijat ke vzdělávání

12 156 přijat ke vzdělávání 40 77 přijat ke vzdělávání

13 255 přijat ke vzdělávání 41 175 přijat ke vzdělávání

14 107 přijat ke vzdělávání 42 288 přijat ke vzdělávání

15 289 přijat ke vzdělávání 43 259 přijat ke vzdělávání

16 207 přijat ke vzdělávání 44 106 přijat ke vzdělávání

17 286 přijat ke vzdělávání 45 257 přijat ke vzdělávání

18 129 přijat ke vzdělávání 46 223 přijat ke vzdělávání

19 103 přijat ke vzdělávání 47 145 přijat ke vzdělávání

20 196 přijat ke vzdělávání 48 248 přijat ke vzdělávání

21 183 přijat ke vzdělávání 49 177 přijat ke vzdělávání

22 120 přijat ke vzdělávání 50 213 přijat ke vzdělávání

23 239 přijat ke vzdělávání 51 187 přijat ke vzdělávání

24 98 přijat ke vzdělávání 52 181 přijat ke vzdělávání

25 147 přijat ke vzdělávání 53 128 přijat ke vzdělávání

26 252 přijat ke vzdělávání 54 135 přijat ke vzdělávání

27 211 přijat ke vzdělávání 55 165 přijat ke vzdělávání

28 155 přijat ke vzdělávání 56 97 přijat ke vzdělávání

 

První přijatý uchazeč získal 130 bodů, poslední přijatý uchazeč 73 bodů. 

 

 

 

 



 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním 

seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se 

považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí 

potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole informatiky a finančních služeb, Plzeň, 

Klatovská 200 G odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 23. 6. 2020.  

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem 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 vydání nového rozhodnutí.  

Zveme Vás na informační schůzku dne 16. 6. 2020 v době od 8:00 do 16:00 h do budovy 

školy v Plzni, Klatovská 200 G, kde budete seznámeni s informacemi ohledně začátku 

školního roku na naší škole. 

Zveřejněno 16. 6. 2020 

 

B) Nepřijatí uchazeči podle výsledků hodnocení přijímacího řízení: 

Proti rozhodnutí podle zákona č. 135/2020 Sb., nelze podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, 

kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají 

možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o nepřijetí. Nemůže-li ředitelka žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti 

zastaví. 

Zveme Vás na informační schůzku dne 16. 6. 2020 v době od 8:00 do 16:00 h do budovy 

školy v Plzni, Klatovská 200 G, na které se můžete seznámit s podklady pro vydání 

rozhodnutí, příp. podat žádost o vydání nového rozhodnutí. 

Nepřijatým uchazečům, kteří se nedostaví na informační schůzku, odešle ředitelka školy 

rozhodnutí o nepřijetí, které je nutné vyzvednout co nejdříve na poště. Oznámení se ukládá 

na poště 10 dnů a nebude-li vyzvednuto, je pak považováno za doručené. 

 

Zveřejněno  

16. 6. 2020 

 

RNDr. Lenka Holubová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


