
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Praha – Čakovice 

 

Seznam přijatých uchazečů podle identifikačního čísla v prvním kole přijímacího 
řízení do prvního ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 
„Chovatel cizokrajných zvířat“ (41-43-L/01), ŠVP „Chovatel cizokrajných zvířat“, 
denní formy studia pro školní rok 2022/2023. 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Praha Čakovice, podle § 60 odst. 16 a v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod identifikačním číslem do prvního 
ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou „Chovatel cizokrajných zvířat“ (41-43-
L/01), ŠVP „Chovatel cizokrajných zvířat“, denní formy studia pro školní rok 2022/2023. 

Identifikační číslo  Celkový počet bodů 
62230 92.20 
62220 90.19 
62239 90.19 
62285 89.74 
62235 88.93 
62290 88.63 
62206 88.60 
62282 87.28 
62202 87.10 
62257 86.47 
62254 85.30 
62255 84.22 
62221 82.54 
62283 82.06 
62210 81.40 
62211 81.28 
62234 79.00 
62231 78.76 
62264 78.64 
62250 77.98 



Identifikační číslo  Celkový počet bodů 
62284 75.61 
62236 75.46 
62212 75.43 
62262 74.77 
62288 74.68 
62279 74.11 
62245 73.90 
62249 73.72 
62227 72.67 

 

Datum zveřejnění tohoto seznamu je 29. 4. 2022 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku: 

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí výše jmenovaný uchazeč/jmenovaná uchazečka svůj 
úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Praha - Čakovice 
odevzdáním zápisového lístku ředitelce Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 
Praha - Čakovice, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění tohoto seznamu 
přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se výše 
jmenovaný/jmenovaná vzdává práva být přijat/přijata za žáka výše uvedené školy. Nezletilého 
uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá 
nezletilý/nezletilá  procesní způsobilost. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání (odeslat nebo donést) ve lhůtě 3 pracovních dnů 
ode dne zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává u Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště, Praha - Čakovice a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. 

V Praze 2022-04-29 

 

 

Mgr. Věra Nováková v. r. 
ředitelka SOŠ a SOU, Praha – Čakovice 
 
 
 


