
Škola: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, nám. K. Sabiny  159/16

1. 78 nepřijat

2. 145 nepřijat

3. 141 nepřijat

4. 61 nepřijat

1. 143 nepřijat

2. 25 nepřijat

1. 155 nepřijat

2. 24 nepřijat

3. 22 nepřijat

Obor nebude otevřen

Poznámka
celkem

Poznámka
celkem

33-56E/01   Truhlářské práce
Body 

umístění
registrační 

číslo

2154

330

872

1214

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího 

řízení v 1. kole přijímacího řízení.

Datum zveřejnění: 22.04.2015 evidované pod č.j.: SOSsKV 508/2015

Obor nebude otevřen

357

36-67-E/02   Stavební práce

umístění
registrační 

číslo

Body 

407

36-57-E/01  Malířské a natěračské práce

umístění

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu 

přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním 

seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená. 

Obor nebude otevřen

450

326

Body 

celkem

276

ředitel školy

registrační 

číslo
Poznámka

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 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 také 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 školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  

Dle ustanovení § 60a odst. 7 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 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče  ke vzdělávání ve Střední odborné škole 

Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce  

lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí budou  odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Mgr. Michal Vachovec



 

 

 


