
 

 
 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná 

škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání, denní formy vzdělávání, 

ve školním roce 2016/2017, který obsahuje: 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; 

2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem; 

3. poučení o právních následcích neodevzdáni zápisového lístku. 

(1)  Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče 
 

 

 

 

Registrační číslo 

Body 
 

SŠ 

Body 
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předpokl. 

Body 
 

Celkem 

 

 
Výsledek přijímacího řízení 

Přijatí žáci 
 

1. 16096013 233.40 0 233.40 přijat 

2. 16096003 232.50 0 232.50 přijat 

3. 16096025 223.20 0 223.20 přijat 

4. 16096002 221.70 0 221.70 přijat 

5. 16096022 213.30 0 213.30 přijat 

6. 16096020 195.30 0 195.30 přijat 

7. 16096024 195.30 0 195.30 přijat 

8. 16096009 192.60 0 192.60 přijat 

9. 16096004 189.90 1 190.90 přijat 

10. 16096006 188.70 0 188.70 přijat 

11. 16096018 186.30 0 186.30 přijat 

12. 16096023 183.30 0 183.30 přijat 

13. 16096015 179.70 0 179.70 přijat 

14. 16096001 177.60 0 177.60 přijat 

15. 16096021 171.60 0 171.60 přijat 

16. 16096007 170.40 0 170.40 přijat 

17. 16096008 157.20 0 157.20 přijat 

18. 16096026 156.90 0 156.90 přijat 

19. 16096017 155.10 0 155.10 přijat 

20. 16096012 144.90 0 144.90 přijat 

21. 16096028 140.70 0 140.70 přijat 

22. 16096027 139.20 0 139.20 přijat 

23. 16096016 137.40 0 137.40 přijat 

24. 16096005 126.30 0 126.30 přijat 

25. 16096010 120.00 0 120.00 přijat 

26. 16096014 118.80 0 118.80 přijat 

27. 16096011 118.20 0 118.20 přijat 

28. 16096019 94.50 0 94.50 přijat 

 

 

 

 

 

    

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole 

přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 

64-41-L/51 Podnikání 

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017 



 

 

(2) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

22. duben 2016 

(3)  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnuti. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může 

v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední 

škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.. v platném zněni, zaniká posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní 

účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání ve střední Škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to 

neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 

561/2004 Sb., v platném znění). 
 

 

 

 

 

 

 

Polička 22. dubna 2016 Mgr. Boris Preissler 

ředitel školy 


