
 
 

V Praze dne 26. 5. 2022 

 

Oznámení výsledků 2. kola přijímacího řízení pro obor 26-45-M/01 Telekomunikace ŠVP 
GST   pro školní rok 2022/23  

 

 
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 zastoupená ředitelem školy 

v souladu s kritérii přijímacího řízení a kapacitou oboru rozhodla, že ke studiu jsou od 1. 9. 2022 
přijati do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve výše uvedeném oboru uchazeči, kteří splnili 
kritéria přijímacího řízení a v pořadí podle bodového zisku se umístili na 1. až 7. místě.  
Pořadí uchazečů v jednotlivých ŠVP dle výsledků přijímacího řízení je v níže uvedené tabulce. 

 
Poznámky a poučení: 

Přijímací řízení proběhlo v souladu s § 59 a následujících, § 165 a § 183 zákona 561/2004 Sb., školský 
zákon, s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti 
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace. 

 

 
Uchazeči přijatí ke vzdělávání, resp. zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů, potvrdí 
svůj úmysl vzdělávat se v SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 odevzdáním zápisového lístku 

řediteli školy, prostřednictvím kanceláře školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení výsledků, tj. do 9. 6. 2022 včetně. Neodevzdáním zápisového lístku v této lhůtě zanikají 

účinky rozhodnutí o přijetí! (viz § 60g odst. 6 a 7 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). 
Pozn: ZL lze zaslat přes datovou schránku jen pomocí oficiální datové konverze 
                
 

Proti rozhodnutí o přijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. 
(rozhodnutí budou odeslána 27. 5. 2022 do datových schránek nebo do vlastních rukou – s červeným 
pruhem). Odvolání se podává u ředitele zdejší školy, prostřednictvím kanceláře školy, a rozhoduje o 
něm Magistrát hlavního města Prahy. 
 
 
Podmínkou zahájení studia je úspěšné ukončení povinné školní docházky, což je třeba první den 
nového školního roku prokázat předložením výročního vysvědčení a u uchazečů, kteří nejsou 
občany EU, rovněž doložení povolení k pobytu (dle §20 zákona 561/2004 Sb.) 
 

 
 
 

Ing. Luděk Šnajdar 

ředitel školy 
 

 

 


