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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – VÝSLEDKY 
 

OBOR – AUTOTRONIK 

 
Kód oboru: 39-41-L/01 

 
 

 

Příspěvková organizace Střední škola automobilní a informatiky, zastoupená ředitelem školy, 

rozhodla podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s ustanovením § 59 a násl. téhož zákona, dále podle vyhlášky č. 353/2016 

Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto: 

 

Do prvního ročníku oboru AUTOTRONIK jsou přijati tito žáci  

(uvedeni pod přiděleným registračním číslem): 

 

Číslo přihlášky ID Body 

 

Číslo přihlášky ID Body 

123 107  186   

71    282   

64    180   

529    48   

471    547   

384    166   

539    250   

541    241   

117    110   

111    292   

234    255   

262    78   

556    74   

141    27   

520    358   

42    461   

286    221   

423    327   

46    545   

338    415   

369    512   
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Číslo přihlášky ID Body 

 

Číslo přihlášky ID Body 

82    302   

235    498   

516    506   

161    509   

182    392   

231    361   

240    264   

349    131   

114    51   

218    412   

127    5   

139    274   

49    283   

66    55   

168    88   

311    494   

428    511   

353    316   

363    544   

200    347   

67    410 52 

 

 

Poučení 

V souladu s § 60a školského zákona uchazeč, v případě nezletilého zastoupený zákonným 

zástupcem, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku 

řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. 

To znamená do 13. 5. 2022.  

Zápisový lístek odevzdávejte v budově školy v kanceláři studijního oddělení v době od 8:00 – 16:00.  

 

Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se výše jmenovaný uchazeč vzdává práva být 

přijat za žáka výše uvedené školy. 

 

Prosíme úspěšné uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat v jiné škole, aby nás prostřednictvím 

datové schránky nebo mailem (kamila.krajickova@skolahostivar.cz) upozornili, že v naší škole 

nenastoupí. Uvolníte tím místo dalším uchazečům.  Děkujeme.  
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Nepřijatí žáci budou vyrozuměni o svém výsledku prostřednictvím datové schránky nebo České 

pošty.  

 

Uchazeč, v případě nezletilého zastoupený zákonným zástupcem, může podle § 60e odst. 3 

školského zákona proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Střední školy 

automobilní a informatiky a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.  

 

 

V Praze dne 29. 4. 2022  Ing. Milan Vorel 

     ředitel školy 


