
POŘADÍ EČP VÝSLEDNÝ PRŮMĚR

(BODY CELKEM)

1. 155 4,05

2. 167 4,73

3. 115 5,08

4. 153 5,18

5. 84 5,58

6. 152 5,61

7. 183 6

8. 80 6,54

9. 114 6,7

10. 161 7,17

11. 83 7,27

12. 117 7,8

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče:

1. 155 4,05

12. 117 7,8

ředitel

Ostrava - Vítkovice, 16. 6. 2020

Mgr. Tomáš Řežáb v. r.

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení 1. kola přijímacího řízení, 
SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ do učebního oboru OBRÁBĚČ KOVŮ

Seznam s pořadím uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na adrese www.spszengrova.cz. V souladu s § 183 odst. 2 školského

zákona a § 19 zákona č. 135/2020 Sb. se zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

evidenčním číslem (EČP) s výsledkem řízení u každého uchazeče oznamují rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, 

kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. 

Blahopřeme všem, kteří se nacházíte v níže uvedeném seznamu přijatých uchazečů, protože jste 

splnili všechna kritéria přijímacího řízení. Do 23. 6. 2020 máte možnost přinést osobně nebo zaslat
poštou (rozhoduje datum podání) vyplněný zápisový lístek na sekretariát školy. V případě, že tak 

do uvedeného data neučiníte, nebudete moci na naší škole studovat. Neočekávejte žádné 

rozhodnutí o přijetí v písemné podobě. 

Ti z Vás, kteří nejste mezi přjatými uchazeči, jste buď splnili kritéria přijímacího řízení, avšak pro

velký počet uchazečů jste nebyli přijati nebo jste kritéria přijímacího řízení nesplnili. Rozhodnutí

o nepřijetí si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč osobně vyzvednout

na sekretariátě školy dne 16. 6. 2020 od 13:00 do 16:00 hod nebo 17. 6. 2020 od 8:00 

do 15:00 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou do 

rukou zákonnému zástupci uchazeče/zletilému uchazeči.
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