
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro obor vzdělání 

37 – 51 – H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy 
 

A) Přijatí uchazeči podle výsledků hodnocení přijímacího řízení: 

Poř.č. Reg.č.
Výsledek přijímacího 

řízení
Poř.č. Reg.č.

Výsledek přijímacího 
řízení

1 79 přijat ke vzdělávání 16 378 přijat ke vzdělávání
2 340 přijat ke vzdělávání 17 52 přijat ke vzdělávání
3 857 přijat ke vzdělávání 18 377 přijat ke vzdělávání
4 337 přijat ke vzdělávání 19 863 přijat ke vzdělávání
5 50 přijat ke vzdělávání 20 333 přijat ke vzdělávání
6 383 přijat ke vzdělávání 21 407 přijat ke vzdělávání
7 406 přijat ke vzdělávání 22 154 přijat ke vzdělávání
8 376 přijat ke vzdělávání 23 362 přijat ke vzdělávání
9 78 přijat ke vzdělávání 24 342 přijat ke vzdělávání

10 332 přijat ke vzdělávání 25 197 přijat ke vzdělávání
11 331 přijat ke vzdělávání 26 153 přijat ke vzdělávání
12 76 přijat ke vzdělávání 27 199 přijat ke vzdělávání
13 54 přijat ke vzdělávání 28 380 přijat ke vzdělávání
14 77 přijat ke vzdělávání 29 341 přijat ke vzdělávání
15 338 přijat ke vzdělávání 30 155 přijat ke vzdělávání

 
První přijatý uchazeč získal 32 bodů, poslední přijatý uchazeč 9 bodů. 

 

Zveme Vás na informační schůzku dne 25. 4. 2022 v době od 8:00 do 16:00 h do budovy školy v Plzni, 
Klatovská 200 G. 

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 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

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 odvolání. 

 



B) Nepřijatí uchazeči podle výsledků hodnocení přijímacího řízení: 
Zveme Vás na informační schůzku dne 25. 4. 2022 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 odvolání. 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitelky Střední školy 
informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G. 

Nepřijatým uchazečům, kteří se nedostaví na informační schůzku, odešle ředitelka školy rozhodnutí 
o nepřijetí, které je nutné vyzvednout co nejdříve na poště. 

 

Zveřejněno 22. 4. 2022 

 
 
RNDr. Lenka Holubová 
ředitelka školy 
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