
Výsledky 2. kola přijímacího řízení  

pro školní rok 2021/2022 
 

Poučení: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se v Hotelové škole Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5, nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty, podle § 60g odst. 7 

školského zákona, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.  

 

Zveřejněno dne Obor Evidenční číslo VÝSLEDEK PŘIJ. ŘÍZENÍ 

25.5.2021 cestovní ruch 2C4198 přijat     

 cestovní ruch 2C4199 přijat     

 cestovní ruch 2C4200 přijat 

 cestovní ruch 2C4201 přijat 

 cestovní ruch 2C4202 přijat 

25.5.2021 hotelnictví 2H4197 přijat 

 hotelnictví 2H4203 přijat 

26.5.2021 cestovní ruch 2C4204 přijat 

 cestovní ruch 2C4205 přijat 

 cestovní ruch 2C4206 přijat 

 cestovní ruch 2C4207 přijat 

 cestovní ruch 2C4208 přijat 

 cestovní ruch 2C4209 přijat 

 cestovní ruch 2C4212 přijat 

 cestovní ruch 2C4214 přijat 

 cestovní ruch 2C4215 přijat 

 cestovní ruch 2C4216 přijat 

26.5.2021 hotelnictví 2H4210 přijat 

 hotelnictví 2H4211 přijat 

 hotelnictví 2H4213 přijat 

27.5.2021 cestovní ruch 2C4217 přijat 

 hotelnictví 2H4218 přijat 

 hotelnictví 2H4219 přijat 

 hotelnictví  2H4220 přijat 

 hotelnictví 2H4221 přijat 

28.5.2021 cestovní ruch 2C4229 přijat 

 cestovní ruch 2C4231 přijat 

 hotelnictví 2H4222 přijat 

 hotelnictví 2H4223 přijat 

 hotelnictví 2H4224 přijat 

 hotelnictví 2H4225 přijat 

 hotelnictví 2H4226 přijat 

 hotelnictví 2H4227 přijat 

 hotelnictví 2H4228 přijat 
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28.5.2021 hotelnictví 2H4230 přijat 

 hotelnictví 2H4232 přijat 

 hotelnictví 2H4233 přijat 

 hotelnictví 2H4234 přijat 

31.5.2021 hotelnictví 2H4235 přijat 

 hotelnictví 2H4236 přijat 

 hotelnictví  2H4237 přijat 

 hotelnictví  2H4238 přijat 

 hotelnictví  2H4239 přijat 

 hotelnictví  2H4240 přijat 

 hotelnictví  2H4241 přijat 

1.6.2021 hotelnictví  2H4242 přijat 

2.6.2021 hotelnictví  2H4243 přijat 

 hotelnictví  2H4244 přijat 

 hotelnictví  2H4245 přijat 

 hotelnictví  2H4246 přijat 

 hotelnictví  2H4247 přijat 

 hotelnictví  2H4248 přijat 

3.6.2021 hotelnictví  2H4249 přijat 

 hotelnictví  2H4250 přijat 

 hotelnictví  2H4251 přijat 

 hotelnictví  2H4252 přijat 

4.6.2021 hotelnictví  2H4253 přijat 

 hotelnictví  2H4254 přijat 

 hotelnictví  2H4255 přijat 

7.6.2021 hotelnictví  2H4256 přijat 

 hotelnictví  2H4257 přijat 

 hotelnictví  2H4258 přijat 

 hotelnictví  2H4259 přijat 

 hotelnictví  2H4260 přijat 

 hotelnictví  2H4261 přijat 

 hotelnictví  2H4262 přijat 

 hotelnictví  2H4263 přijat 

8.6.2021 hotelnictví  2H4264 přijat 
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8.6.2021 hotelnictví  2H4265 přijat 

 hotelnictví  2H4266 přijat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 


