
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 výučním listem „Práce ve 
stravování“ (65-51-E/02), ŠVP „Provoz společného stravování“, denní formy 
studia pro školní rok 2022/2023. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice svojí ředitelkou 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 výučním listem „Práce ve stravování“ (65-51-E/02), ŠVP „Provoz společného stravování“, denní 
formy studia pro školní rok 2022/2023. 

Pořadí Identifikační číslo Celkový počet bodů 
1. 12231 99.16 
2. 12202 97.12 
3. 12229 95.32 
4. 12216 95.08 
5. 12208 95.02 
6. 12228 94.36 
7. 12234 94.00 
8. 12232 94.00 
9. 12233 94.00 

10. 12220 93.88 
11. 12203 93.40 
12. 12221 93.40 
13. 12218 93.04 
14. 12210 91.36 
15. 12213 91.24 
16. 12230 90.76 
17. 12222 90.16 
18. 12211 90.16 
19. 12224 89.92 
20. 12206 89.86 
21. 12204 89.14 
22. 12215 88.96 
23. 12201 88.54 
24. 12217 86.80 
25. 12212 75.88 



Pořadí Identifikační číslo Celkový počet bodů 
26. 12209 74.68 
27. 12223 62.92 
28. 12214 61.54 
29. 12207 55.96 
30. 12219 54.70 

 

Datum zveřejnění tohoto seznamu je 22. 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 2022-04-22 

 

 

 

 

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


