
                        
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021 – 2022 

pod přiděleným registračním číslem  

41-52-H/01 Zahradník – 1. kolo 

Reg. číslo Pořadí Rozhodnutí Body 

0059/2021 1 přijat 68,1 

0147/2021 2 přijat 64,6 

0091/2021 3 přijat 55,4 

0120/2021 4 přijat 54 

0073/2021 5 přijat 53,8 

0174/2021 6 přijat 48,5 

0101/2021 7 přijat 45,8 

0175/2021 8 přijat 45,8 

0102/2021 9 přijat 40 

0181/2021 10 přijat 38,3 

0161/2021 11 přijat 36,5 

0119/2021 12 přijat 33,3 

0140/2021 13 přijat 33 

0159/2021 14 přijat 31,8 

0074/2021 15 přijat 29,2 

0163/2021 16 přijat 27,8 

0063/2021 17 přijat 26,7 

0177/2021 18 přijat 26,3 

0169/2021 19 přijat 25,3 

0176/2021 20 přijat 24,7 

0100/2021 21 přijat 21,7 

0160/2021 22 přijat 21,1 

0133/2021 23 přijat 19,2 

0186/2021 24 přijat 18,7 

0134/2021 25 přijat 16,6 

0139/2021 26 přijat 16,3 

0162/2021 27 přijat 14,7 

0191/2021 28 přijat 11,2 

0184/2021 29 přijat 2,6 

 

Maximální počet dosažených bodů je 77.  

Do dokumentace přijímacího řízení je možno nahlédnout 20. 5. 2021 od 10.00 -12.00 hodin 

v kanceláři ředitelky školy. 

Dne 26.  května  2021 zveme rodiče budoucích žáků střední školy a žáky na informační 

schůzku, která se koná v aule školy od 13.00 hodin. 

Na této schůzce zákonný zástupce žáka osobně obdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a 

bude mít zároveň možnost odevzdat zápisový lístek. Dále budou předány informace o 

organizaci studia ve školním roce 2021/2022 a v případě potřeby bude možné podat 

přihlášku do domova mládeže.  



 
 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

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

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

ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

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 na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 

jednou, to neplatí v případě, že uchazeče chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat 

na základě odvolání (§60a odst. 7 zákona č. 561/2004., v platném znění). 

 

                          Ing. Anna Richterová 

                                                                             ředitelka České zahradnické akademie Mělník 

 

 

 

 

 

 


