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Držitel certifikátu dle ISO 9001

Seznam přijatých uchazečů ke studiu ve šk. roce 2022/2023
Podle přiděleného registračního čísla
(§60 odst. 16 a 17 a § 183 odst. 2 školského zákona)

I. kolo přijímacího řízení
Obor Logistické a finanční služby 37-42-M/01
Registrační číslo: L1
Registrační číslo: L2
Všem přijatým uchazečům o studium oboru Logistické a finanční služby gratulujeme
k úspěšnému absolvování přijímacího řízení, což by v jiném případě znamenalo přijetí na naši
školu, ale vzhledem k nízkému počtu uchazečů jim sdělujeme, že obor Logistické a finanční
služby se ve školním roce 2022/2023 otevíret nebude. Těmto uchazečům ale nabízíme přijetí do
oboru Hotelnictví, a to ve 2. kole přijímacího řízení, které bue vypsáno v květnu roku 2022,
pokud neuplatní svůj zápisový lístek ve škole, kterou měli na prvním místě.

Maximální počet získaných bodů je 150 + maximálně 10% výsledku (15 bodů) za hodnocení
školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu a s přihlédnutím k zájmu o obor studia.
Nejvyšší počet získaných bodů byl 91 bodů, nejnižší 63 bodů.

Přijatí uchazeči nedostanou vyrozumění o přijetí písemně (to dostávají pouze ti, kteří
nejsou přijati). Škola zveřejňuje pouze seznam registračních čísel přihlášek úspěšných
uchazečů, a to na vývěsce školy a na svých webových stránkách po dobu alespoň 15 dnů.
Zápisový lístek, který jste obdrželi od své ZŠ nebo si jej vyzvednete na OŠMS Jihlava,
musíte odevzdat osobně (můžete jej vhodit i do schránky školy) nebo odeslat poštou
vybrané škole ve lhůtě 10 pracovních dnů (počítá se od 29. dubna 2022), tedy do 12.
května 2022 včetně.
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Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě
nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve
škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou
školu.
V Pelhřimově dne 28. dubna 2022
Mgr. Libor Capák, ředitel školy
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