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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

tel.: 569 624 106, e-mail: skola@oschot.cz, www.oschot.cz 

IČ: 60126671 

 

Č.j. oschot/0536/2020 JID: OSCHOT00113817 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího 

řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 23-56-H/01 Obráběč kovů, denní formy 

vzdělávání, pro školní rok 2020/2021 

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání 

k některým druhům vzdělání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ředitel střední 

školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné uči-

liště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 23-56-H/01 Obráběč 

kovů, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2020/2021, který obsahuje: 

1. seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého ucha-

zeče, 

2. výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče 

3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, 

4. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 

 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 

u každého uchazeče 

Registrační číslo uchazeče Počet získaných bodů Výsledek přijímacího řízení 

237 229,9 přijímá se 

268 229,6 přijímá se 

166 192,1 přijímá se 

158 190,1 přijímá se 

146 174,9 přijímá se 

292 169,4 přijímá se 

340 154,9 přijímá se 

325 143,5 přijímá se 

316 126,9 přijímá se 

312 126,6 přijímá se 

 

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče 

 výsledek prvního přijatého uchazeče výsledek posledního přijatého uchazeče 

 229,9 126,6 

3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

22. duben 2020 
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4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezleti-

lého uchazeče odevzdáním zápisového lístku podle § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních 

pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání a k jejich ukončování ve školním 

roce 2019/2020 řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 

5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.  

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném 

znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí 

tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč podle § 19 

zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání 

a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je přijat na 

základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. 

V Chotěboři dne 22. dubna 2020 

 Mgr. Luděk Benák 

 ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie  

 a Středního odborného učiliště  

 technického Chotěboř 

 


		2020-04-22T10:01:20+0200
	Mgr. Luděk Benák




