
2. kolo

2P8 1P9 za ZŠ celkem

1 .   1.13 3.45 3.45 př ijat

2 .   1.21 3.78 3.78 př ijat

3 .   1.21 4.02 4.02 př ijat

4 .   1.21 4.02 4.02 př ijat

5 .   1.47 4.14 4.14 př ijat

6 .   1.43 4.17 4.17 př ijat

7 .   1.53 4.19 4.19 př ijat

8 .   1.36 4.46 4.46 př ijat

9 .   1.47 4.47 4.47 př ijat

10 .   1.25 4.53 4.53 př ijat

11 .   1.47 4.53 4.53 př ijat

12 .   1.57 4.57 4.57 př ijat

Výsledková listina př ijímacích zkoušek

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov

Datum zveřejnění výsledkové listiny: 12. 5. 2022

Obor : 53-41-M/02 Nutr iční asistent  - čtyř leté denní studium

B o d o v é   h o d n o c e n í  z e   ZŠ Jednotná př ijímací zkouška - výsledky z 2. kola

Př íjmení a jméno prospěch celkem Body Výsledek
1P8

1048   1.07   1.25

995   1.07   1.50

1006

  1.21   1.601011

  1.21   1.60

1027   1.27   1.40

1013   1.21   1.53

1102   1.33   1.33

1014   1.47   1.59

1030   1.63   1.65

925   1.43   1.67

1097   1.47   1.53

1002   1.50   1.50

vbalhar
Textové pole
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je novelou § 60 a odst. 6 školského zákona stanovena na 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tzn. při zveřejnění seznamu dne 12. května 2022 se zápisový lístek musí škole doručit nejpozději do 26. května 2022. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona) a pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední školy po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, rozhodnutí o přijetí v náhradním termínu, nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. 




