
Reg. číslo 

uchazeče

Body 

prospěch

Body    

test ČJ

Body    

test M

Zájem      

o obor

Body 

celkem
Pořadí Výsledek

057 13 23 14

040 8 20 16 44

053 13 34 15 0 62 3. přijat/a

070 7 23 19 0 49 6. přijat/a

072 15 41 22 5 83 1. přijat/a

050 8 10 9 0 27 10. přijat/a

060 13 23 25 0 61 4. přijat/a

084 8 21 6 0 35 9. přijat/a

064 13 27 7 0 47 7. přijat/a

036 14 36 20 0 70 2. přijat/a
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5. přijat/a

0 8. přijat/a

7 57

V Praze dne 28. dubna 2022

Č. j.: GOA/224/El/PŘ/2022

Přijatý uchazeč má povinnost svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl přijat, 

potvrdit odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje rovněž za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené 

lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru 

vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky 

o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se 

podává u ředitelky Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, 

Praha 5, Radlická 115, a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy odbor 

školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Poučení

Zápisový lístek

Na základě posouzení prospěchových kritérií a hodnocení přijímacího pohovoru ředitelka Gymnázia 

pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5 vyhlašuje následující výsledky 1. kola 

přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 

pro školní rok 2022/2023
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