
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání 

37 – 42 – M/01 Logistické a finanční služby – dálková forma studia 

 

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 podrobnostmi ohledně zahájení studia na naší škole. 

A) Přijatí uchazeči podle výsledků hodnocení přijímacího řízení: 

Poř.č. Reg.č.
Výsledek přijímacího 

řízení
Poř.č. Reg.č.

Výsledek přijímacího 

řízení

1 336 přijat ke vzdělávání 9 307 přijat ke vzdělávání

2 266 přijat ke vzdělávání 10 324 přijat ke vzdělávání

3 214 přijat ke vzdělávání 11 322 přijat ke vzdělávání

4 101 přijat ke vzdělávání 12 331 přijat ke vzdělávání

5 323 přijat ke vzdělávání 13 325 přijat ke vzdělávání

6 173 přijat ke vzdělávání 14 243 přijat ke vzdělávání

7 66 přijat ke vzdělávání 15 67 přijat ke vzdělávání

8 265 přijat ke vzdělávání 16 64 přijat ke vzdělávání

 

První přijatý uchazeč získal 81 bodů, poslední přijatý uchazeč 20 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.  

 

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 

 


