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Výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

29-53-H/01 PEKAŘ, 

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 
 

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž 

činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky 

prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 29-53-H/01 Pekař, denní formy vzdělávání, 

ve školním roce 2022/2023, které obsahují: 

 Seznam všech uchazečů s výsledkem přijímacího řízení a pořadím u každého uchazeče;  

 Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče; 

 Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů; 

 Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 

 

1. Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení a pořadím 

              u každého uchazeče (řazeno vzestupně podle registračních čísel) 

 
 

29-53-H/01  PEKAŘ 
 

Registrační číslo Body celkem Pořadí Výsledek přijímacího řízení 

066/2022                                                                                             59,75 8. přijat/a/ 

077/2022                                                                                             100,25 4. přijat/a/ 

162/2022                                                                                             97,00 5. přijat/a/ 

163/2022                                                                                             65,25 7. přijat/a/ 

170/2022                                                                                             107,50 3. přijat/a/ 

213/2022                                                                                             68,75 6. přijat/a/ 

242/2022                                                                                             44,00 9. přijat/a/ 

257/2022                                                                                             110,25 2. přijat/a/ 

264/2022                                                                                             0,00 10. přijat/a/ 

272/2022                                                                                             133,50 1. přijat/a/ 
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2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče  
 

Umístění uchazeče Registrační číslo BODY CELKEM 

1. 272/2022                  133,50 

10. 264/2022 0,00 

 

 

3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 

22. dubna 2022 

 

4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

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

uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí 

ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné přijímací 

zkoušky, tedy do 6. května 2022.  Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl 

v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

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

zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve 

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 také může vzít zpět 

zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře, 

pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.  

 

 

 

Havlíčkův Brod 22. dubna 2022       

 

Mgr. Jiří Forman 

ředitel OA a HŠ Havlíčkův Brod 

 


