
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 
„Gastronomie“ (65-41-L/01), ŠVP „Gastronomie - číšník“, „Gastronomie – 
kuchař“, denní formy studia pro školní rok 2020/2021. 

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 maturitní zkouškou „Gastronomie“ (65-41-L/01), ŠVP „Gastronomie - číšník“, „Gastronomie – 
kuchař“, denní formy studia pro školní rok 2020/2021. 

 

Identifikační číslo Celkový počet bodů 
42007 71.83 
42013 70.30 
42001 68.83 
42009 59.56 
42002 58.34 
52006 57.40 
52003 57.19 
42016 57.04 
42006 56.83 
42014 56.74 
42012 56.71 
42005 56.05 
42015 53.77 
42010 52.99 
42019 51.73 
52001 51.31 
42011 50.77 
42008 48.46 
52002 48.25 

 

Datum zveřejnění tohoto seznamu je 16. 6. 2020. 



Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku: 

V souladu s § 60g školského zákona v platném znění a v souladu s § 19 zákona 135/2020 Sb. o 
zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve 
školním roce 2019/2020 v platném znění 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 5 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí 
zveřejněním 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: 

V souladu s § 18 zákona 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 v platném znění není proti tomuto 
rozhodnutí odvolání přípustné.  

 

V Praze 2020-06-16 

 

 

 

 

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


