
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,

PRAHA 6, EVROPSKÁ 33

Seznam přijatých uchazečů

ve školním roce 2022/2023 - náhradní termín
do prvního ročníku střední školy (SŠ)

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem

v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy
ve školním roce 2022/2023 v tomto oboru vzdělání a formě vzdělávání:

pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), ředitel střední školy, jejíž činnost vykoná-
vá Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a 
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 zveřejňuje

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ( denní  forma )

VÝSLEDEK PŘPOŘADÍ EV. Č. UCHAZEČE ČJL HV VV MP CELKEMTV BODY
ZŠMAT

uchazeč přijat1 106.1630 44 3 7 61 8.137

Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 166 23 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 233 091 261  -  E-mail: info@pedevropska.cz  -  www.pedevropska.cz



Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod evidenčním číslem:

18.05.2022

V Praze dne 18. 5. 2022

ředitel školy
Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.

Informace pro nepřijaté:
Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí 
o nepřijetí je třeba podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.
(Při nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá u provozovatele poštovních služeb, 
po uplynutí 10 dnů je považováno za doručené.)

Informace pro přijaté:
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve
střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Osobní doručení je možné od 18. 5. 2022 nebo v dalších pracovních dnech nejdéle do
31. 5. 2022 vždy od 8.00 do 14.00 hod. na sekretariát školy nebo na studijní oddělení.
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