
V Brně dne 7. června 2021 

 
Výsledky II. kola přijímacího řízení oboru 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 
 

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole informatiky, poštovnictví a 
finančnictví Brno, příspěvková organizace v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku, a to 
do 10 pracovních dnů od dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí 
uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to do 3 
pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky Střední školy informatiky, 
poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, 
v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Uchazeč, který byl přijat na jinou školu, sdělí tuto skutečnost na e-mailovou adresu: 
info@cichnovabrno.cz.       

Ing. Olga Hölzlová – ředitelka školy                   

Č.J. Body celkem 
VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO 

ŘÍZENÍ II. kolo Pořadí 

613 139,5 přijat bez PZ 9. 
618 130,5 přijat bez PZ 11.-13. 
621 128,3 přijat bez PZ 16. 
627 147,8 přijat bez PZ 1. 
632 130,5 přijat bez PZ 11.-13. 
638 132,8 přijat bez PZ 10. 
639 118,9 přijat bez PZ 22.-23. 
642 125,3 přijat bez PZ 20. 
644 123,4 přijat bez PZ 21. 
645 118,9 přijat bez PZ 24. 
646 142,9 přijat bez PZ 4.-5. 
647 147,4 přijat bez PZ 2. 
649 128,2 přijat bez PZ 17. 
654 127,1 přijat bez PZ 19. 
662 130,5 přijat bez PZ 11.-13. 
664 127,9 přijat bez PZ 18. 
665 139,9 přijat bez PZ 7.-8. 
673 120,4 přijat bez PZ 22.-23. 
676 139,9 přijat bez PZ 7.-8. 
681 141,8 přijat bez PZ 6. 
684 130,1 přijat bez PZ 14. 
686 144,8 přijat bez PZ 3. 
687 142,9 přijat bez PZ 4.-5. 
688 129,4 přijat bez PZ 15. 


