
Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 

 

Seznam přijatých uchazečů 

§ 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

pro školní rok 2020/2021 

2. kolo 

Datum zveřejnění 15. 7. 2020 

 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamuje 
(doručuje). 
Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dní od 
zveřejnění výsledků, tj. do 29. 7. 2020 osobně na sekretariátu školy nebo zaslat 
poštou. 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.  
Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle 
§ 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí 
uchazeče. Díky tomuto mechanismu může ředitel na žádost přijmout uchazeče, 
splňujícího stanovená kritéria, na uvolněná místa podle výsledného pořadí po 
uplynutí termínu pro odevzdání zápisových lístků. Počet uvolněných míst bude 
zveřejněn na www.ssars.cz a na vývěsce školy. 

 
 

 

Obor 
 

Registrační číslo 
uchazeče 

Počet bodů 

36-52-H/01  Instalatér                                                                                                               226 30 

23-55-H/01  Klempíř                                                                                                                  227 15 

65-51-H/01  Kuchař - číšník                                                                                                          228 6 

65-51-H/01  Kuchař - číšník                                                                                                          229 26 

66-53-H/01  Operátor skladování                                                                                                      230 30 

 

 

 

 

Úvodní třídní schůzka dne 2. 9. 2020 v 15:30 h v budově školy. Informace pro 

budoucí první ročníky: 

https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-

rocniky/?clanek=358  

https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-rocniky/?clanek=358
https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-rocniky/?clanek=358


Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 

 

 

Průběžné pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím 

řízení pro školní rok 2020/2021 

§ 15 odst. 1 písm. a vyhlášky 353 / 2016 Sb. 

2. kolo 

Datum zveřejnění 15. 7. 2020 

 
Obor 

 
Registrační číslo 

uchazeče 
Výsledek 

36-52-H/01  Instalatér                                                                                                               226 Přijat 

23-55-H/01  Klempíř                                                                                                                  227 Přijat 

65-51-H/01  Kuchař - číšník                                                                                                          228 Přijat 

65-51-H/01  Kuchař - číšník                                                                                                          229 Přijat 

66-53-H/01  Operátor skladování                                                                                                      230 Přijat 
 

 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zasíláno písemně na korespondenční 

adresu uchazeče uvedenou na přihlášce.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.  

Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle 

§ 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče. Díky tomuto mechanismu může ředitel na žádost přijmout uchazeče, 

splňujícího stanovená kritéria, na uvolněná místa podle výsledného pořadí po 

uplynutí termínu pro odevzdání zápisových lístků. Počet uvolněných míst bude 

zveřejněn na www.ssars.cz a na vývěsce školy. 

Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dní od 

zveřejnění výsledků, tj. do 29. 7. 2020. 

 

 

 

Úvodní třídní schůzka dne 2. 9. 2020 v 15:30 h v budově školy. Informace pro 

budoucí první ročníky: 

https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-

rocniky/?clanek=358  

https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-rocniky/?clanek=358
https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-rocniky/?clanek=358


Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 

 

 

Seznam přijatých uchazečů 

§ 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

pro školní rok 2020/2021 

2. kolo 

Datum zveřejnění 15. 7. 2020 

 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamuje 
(doručuje). 
Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dní od 
zveřejnění výsledků, tj. do 29. 7. 2020 osobně na sekretariátu školy nebo zaslat 
poštou (netýká se oboru podnikání). 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.  
Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle 
§ 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí 
uchazeče. Díky tomuto mechanismu může ředitel na žádost přijmout uchazeče, 
splňujícího stanovená kritéria, na uvolněná místa podle výsledného pořadí po 
uplynutí termínu pro odevzdání zápisových lístků. Počet uvolněných míst bude 
zveřejněn na www.ssars.cz a na vývěsce školy. 

 
 

 

Obor 
 

Registrační číslo 
uchazeče 

Počet bodů 

64-41-L/51  Podnikání – denní                                                                                                                 231 84 

69-41-L/01  Kosmetické služby                                                                                                        235 36 

 

 

Úvodní třídní schůzka dne 2. 9. 2020 v 15:30 h v budově školy. Informace pro 

budoucí první ročníky: 

https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-

rocniky/?clanek=358 

  

https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-rocniky/?clanek=358
https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-rocniky/?clanek=358


Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 

 

 

Průběžné pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím 

řízení pro školní rok 2020/2021 

§ 15 odst. 1 písm. a vyhlášky 353 / 2016 Sb. 

2. kolo 

Datum zveřejnění 15. 7. 2020 

 
Obor 

 
Registrační číslo 

uchazeče 
Výsledek 

64-41-L/51  Podnikání - denní                                                                                                               231 Přijat 

69-41-L/01  Kosmetické služby                                                                                                        235 Přijat 
 

 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zasíláno písemně na korespondenční 

adresu uchazeče uvedenou na přihlášce.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.  

Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle 

§ 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče. Díky tomuto mechanismu může ředitel na žádost přijmout uchazeče, 

splňujícího stanovená kritéria, na uvolněná místa podle výsledného pořadí po 

uplynutí termínu pro odevzdání zápisových lístků. Počet uvolněných míst bude 

zveřejněn na www.ssars.cz a na vývěsce školy. 

Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dní od 

zveřejnění výsledků, tj. do 29. 7. 2020 (netýká se oboru podnikání). 

 

 

Úvodní třídní schůzka dne 2. 9. 2020 v 15:30 h v budově školy. Informace pro 

budoucí první ročníky: 

https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-

rocniky/?clanek=358 

 

https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-rocniky/?clanek=358
https://www.ssars.cz/cz/chci-studovat/informace-pro-budouci-1-rocniky/?clanek=358

