Střední škola technická a dopravní G. Habrmana Česká Třebová
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Výsledky přijímacího řízení
33-56-H/01 Truhlář
23.05.2022

Obor vzdělání:
Datum zveřejnění:
Pořadí

ID

1

331

Prospěch
Průměr
Body
1,70

31

MA
0,500

Koeficient
ČJ
prům. prospěch
0,333

0,588

Rozhodnutí
Přijat(a)

Ve 2. kole přijímacího řízení byli přijati všichni uchazeči, kteří podali platnou přihlášku.
Kriteria pro přijetí

Kriteriem pro stanovení pořadí uchazečů je prospěch na základní škole. Při rovnosti bodů rozhodují další kriteria v tomto pořadí: lepší
průměrný prospěch z matematiky (vyjádřen koeficientem 3/(VMA1+VMA2+VMA3)), lepší průměrný prospěch z českého jazyka
(vyjádřen koeficientem 3/(VCJ1+VCJ2+VCJ3)), lepší celkový průměrný prospěch na základní škole daný jeho převrácenou hodnotou.

Zápisový lístek:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a v příslušném oboru potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo
zletilý uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 6. 6. 2022. Zápisový lístek můžete odevzdávat
již od 24. 5. 2022 osobně nebo poštou na adresu školy Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová.
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.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole
podle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o
přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v
přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další
postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Informace k rozhodnutí:
V písemném rozhodnutí o přijetí obdržíte podrobné pokyny pro školní rok 2022/2023.
Mgr. Jan Kovář
ředitel školy

