PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – VÝSLEDKY
OBOR – KAROSÁŘ
Kód oboru: 23-55-H/02
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 Karosář jsou přijati tito žáci
(uvedeni pod přiděleným registračním číslem):
Číslo přihlášky ID
2 UA
165
581
538
101
84
229
38
463
323
257

Body
85,7

34,5

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 9. 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 25. 4. 2022
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Ing. Milan Vorel
ředitel školy
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