
 

Pořadí uchazečů podle hodnocení výsledků  
přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Kolo: 3. kolo učební obory 
Obor: Cukrář  (29-54-H/01) 

 

Zveřejněno dne 29. 8. 2022 
 

Pořadí ID uchazeče Body z přihlášky 1. kritérium při 
rovnosti bodů 

Výsledek přijímacího řízení 

1. 633 80,0 1,10 Přijat bez přijímací zkoušky 

2. 616 80,0 1,52 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

3. 640 80,0 1,73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

4. 622 78,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

5. 620 76,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

6. 634 56,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

7. 626 52,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

8. 617 41,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

 
 

Obor: Kuchař - číšník  (65-51-H/01)   
 

                                        ŠVP Číšník - servírka 
 

Pořadí ID uchazeče Body z přihlášky 1. kritérium při 
rovnosti bodů 

Výsledek přijímacího řízení 

1. 641 80,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

2. 630 63,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

3. 643 62,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

4. 625 52,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 
 
 
Rozhodnutí o přijetí na střední školu se oznamují zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, s výsledkem řízení 
u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za oznámená.  
Dle ustanovení § 60g odst. 6 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl 
o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  
Dle ustanovení § 60g odst. 7 zákona 561/2004 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí 
tohoto uchazeče ke vzdělávání na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí 
v případě, že uchazeč chce zápisový lístek uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 

V Sokolově 29. srpna 2022                                                                                                                                                              

                                                                                                                                    ………………………………………………………………. 
                                                                                                                                  Mgr. Ilona Medunová 

                                                                                                                                        ředitelka školy 



 

 

Pořadí uchazečů podle hodnocení výsledků  
přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Kolo: 3. kolo učební obory 
Obor: Pekař  (29-53-H/01) 

 

Zveřejněno dne 29. 8. 2022 
 

Pořadí ID uchazeče Body z přihlášky 1. kritérium při 
rovnosti bodů 

Výsledek přijímacího řízení 

1. 632 80,0 1,10 Přijat bez přijímací zkoušky 

2. 615 80,0 1,52 Přijat bez přijímací zkoušky 

3. 628 80,0 1,78 Přijat bez přijímací zkoušky 

 
 
Kolo: 3. kolo učební obory 
Obor: Prodavač  (66-51-H/01) 

 

 
 

Pořadí ID uchazeče Body z přihlášky 1. kritérium při 
rovnosti bodů 

Výsledek přijímacího řízení 

1. 637 80,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

2. 621 76,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

3. 638 63,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

4. 644 62,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

5. 618 41,0  Přijat bez přijímací zkoušky 
 
 
 
Rozhodnutí o přijetí na střední školu se oznamují zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, s výsledkem řízení 
u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za oznámená.  
Dle ustanovení § 60g odst. 6 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl 
o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  
Dle ustanovení § 60g odst. 7 zákona 561/2004 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí 
tohoto uchazeče ke vzdělávání na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí 
v případě, že uchazeč chce zápisový lístek uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 

V Sokolově 29. srpna 2022                                                                                                                                                              

                                                                                                                                    ………………………………………………………………. 
                                                                                                                                  Mgr. Ilona Medunová 

                                                                                                                                        ředitelka školy 
 

   



 

 

Pořadí uchazečů podle hodnocení výsledků  
přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Kolo: 3. kolo učební obory 
Obor: Práce ve stravování  (65-51-E/02) 

 

Zveřejněno dne 28. 8. 2022 
 

Pořadí ID uchazeče Body z přihlášky 1. kritérium při 
rovnosti bodů 

Výsledek přijímacího řízení 

1. 629 80,0 1,83 Přijat bez přijímací zkoušky 

2. 636 80,0 1,90 Přijat bez přijímací zkoušky 

3. 623 76,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

4. 639 66,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

5. 635 56,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

6. 624 54,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

7. 649 47,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

 
Kolo: 3. kolo učební obory 
Obor: Dřevařská výroba  (33-57-E/01)                                                                      

 

ŠVP Zpracování dřeva 
 

Pořadí ID uchazeče Body z přihlášky 1. kritérium při 
rovnosti bodů 

Výsledek přijímacího řízení 

1. 645 74,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

2. 647 68,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

3. 631 59,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

4. 648 47,0  Přijat bez přijímací zkoušky 

5. 627 42,0  Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu 

 
Kolo: 3. kolo učební obory 
Obor: Potravinářské práce  (29-51-E/02)                                    

 

ŠVP Pekařské práce 
 

Pořadí ID uchazeče Body z přihlášky 1. kritérium při 
rovnosti bodů 

Výsledek přijímacího řízení 

1. 642 80,0 0 Přijat bez přijímací zkoušky 
 
 
Rozhodnutí o přijetí na střední školu se oznamují zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, s výsledkem řízení 
u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za oznámená.  
Dle ustanovení § 60g odst. 6 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl 
o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  
Dle ustanovení § 60g odst. 7 zákona 561/2004 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí 
tohoto uchazeče ke vzdělávání na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí 
v případě, že uchazeč chce zápisový lístek uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 

V Sokolově 29. srpna 2022                                                                                                                                                              

                                                                                                                                    ………………………………………………………………. 
                                                                                                                                  Mgr. Ilona Medunová 

                                                                                                                                        ředitelka školy 
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