
  

Přijatí uchazeči pro školní rok 2022/2023 - budova Husova 10 

Reg. č. Rozhodnutí Obor 

404 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

406 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

409 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

411 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

413 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

416 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

423 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

425 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

431 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

438 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

440 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

455 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

460 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

462 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

472 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

474 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

476 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

486 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

488 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

489 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

491 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

493 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

496 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

498 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

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

V Brně dne 11. 3. 2022 Mgr. Petra Černínová, ředitelka školy 

odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 



  
Reg. č. Rozhodnutí Obor 

499 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

506 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

510 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

511 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

513 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

514 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

518 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

526 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

528 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

532 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

542 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

561 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

563 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

567 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

574 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

575 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

590 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

594 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

599 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

600 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

604 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

613 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

620 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

623 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

624 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

626 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

635 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

637 82-41-M/05  Grafický design - Ilustrace přijat 

656 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

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

V Brně dne 11. 3. 2022 Mgr. Petra Černínová, ředitelka školy 

odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 



 
Reg. č. Rozhodnutí Obor 

660 82-41-M/05  Grafický design - Grafický design přijat 

669 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

673 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

684 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

686 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

690 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

691 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

706 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

714 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

717 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

718 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

720 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

723 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

742 82-41-M/11  Design interiéru - Design interiéru přijat 

743 82-41-M/01  Užitá malba - Malířství přijat 

748 82-41-M/02  Užitá fotografie a média - Fotografie přijat 

751 82-41-M/04  Průmyslový design - Produktový design přijat 

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

V Brně dne 11. 3. 2022 Mgr. Petra Černínová, ředitelka školy 

odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 


