
Střední odborná škola 
podnikání a obchodu, spol. s r.o. 

Prostějov 
 

 

 Seznam přijatých uchazečů  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 
 

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.,  
Rejskova 2987/4, Prostějov, IČ 25348418,  

jejímž jménem jedná ředitel školy Ing. Marek Moudrý,  
jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků  
a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších změn a doplňků  
 

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů  
 

pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení  
do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,  

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020. 
 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení pod školou přiděleným registračním číslem. 
 

pořadí 
reg. 
číslo 

celkem bodů přijetí 

1. 303 125,2 přijat/a 

2. 312 122,4 přijat/a 

3. 422 122,0 přijat/a 

4. 413 120,8 přijat/a 

5. 411 120,0 přijat/a 

6. 201 114,8 přijat/a 

7. 426 112,4 přijat/a 

8. 304 106,0 přijat/a 

9. 301 105,5 přijat/a 

10. 202 105,4 přijat/a 

11. 417 104,5 přijat/a 

12. 119 104,3 přijat/a 

13. 207 103,6 přijat/a 

14. 403 102,6 přijat/a 

15. 108 101,6 přijat/a 

16. 407 97,1 přijat/a 

17. 401 96,4 přijat/a 

18. 113 96,2 přijat/a 

19. 419 96,1 přijat/a 

20. 225 95,9 přijat/a 

21. 405 94,9 přijat/a 

22. 218 91,4 přijat/a 

23. 126 90,4 přijat/a 

24. 306 89,8 přijat/a 

25. 106 89,7 přijat/a 

26. 416 89,5 přijat/a 
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27. 110 89,4 přijat/a 

28. 424 88,8 přijat/a 

29. 307 88,4 přijat/a 

30. 402 87,6 přijat/a 

31. 132 87,4 přijat/a 

32. 302 86,5 přijat/a 

33. 109 86,2 přijat/a 

34. 211 85,9 přijat/a 

35. 103 85,0 přijat/a 

36. 214 84,5 přijat/a 

37. 406 84,3 přijat/a 

38. 114 84,3 přijat/a 

39. 410 84,1 přijat/a 

40. 203 83,6 přijat/a 

41. 101 83,3 přijat/a 

42. 220 82,5 přijat/a 

43. 212 82,2 přijat/a 

44. 131 81,8 přijat/a 

45. 415 80,6 přijat/a 

46. 428 79,5 přijat/a 

47. 127 77,5 přijat/a 

48. 421 77,0 přijat/a 

49. 408 76,9 přijat/a 

50. 414 76,1 přijat/a 

51. 204 75,1 přijat/a 

52. 107 74,6 přijat/a 

53. 122 71,6 přijat/a 

54. 216 71,2 přijat/a 

55. 123 71,0 přijat/a 

56. 133 70,4 přijat/a 

57. 423 69,0 přijat/a 

58. 226 68,8 přijat/a 

59. 125 68,5 přijat/a 

60. 409 68,0 přijat/a 

61. 418 67,4 nepřijat/a 

62. 427 66,3 nepřijat/a 

63. 128 65,4 nepřijat/a 

64. 121 65,3 nepřijat/a 

65. 120 62,7 nepřijat/a 

66. 111 62,5 nepřijat/a 

67. 129 62,3 nepřijat/a 

68. 117 59,4 nepřijat/a 

69. 118 59,2 nepřijat/a 

70. 221 57,5 nepřijat/a 

71. 215 55,8 nepřijat/a 

72. 404 55,0 nepřijat/a 

73. 205 54,4 nepřijat/a 

74. 115 54,4 nepřijat/a 

75. 210 53,9 nepřijat/a 

76. 116 53,4 nepřijat/a 

77. 208 52,9 nepřijat/a 

78. 130 51,4 nepřijat/a 

79. 311 49,6 nepřijat/a 

80. 224 47,9 nepřijat/a 

81. 429 39,2 nepřijat/a 
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U zdvojených přihlášek jsou zveřejněny pouze výsledky z první pozice na přihlášce. 

Prvních 60 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů je přijato. 
Další jsou vedeni jako náhradníci.  

V případě, že někdo z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek, jeho místo zaujme další v pořadí.  
 

 
Před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání, v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3,  
je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlédnout do spisu správního řízení dne  
30. dubna 2019 v době od 8:00 hodin do 13:00 hodin v kanceláři školy.  
 
Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci uvedení v přihlášce ke studiu (nutný občanský průkaz) mohou 
převzít osobně v budově školy ve dnech 2. a 3. 5. 2019 v době od 8.00 do 17.00 hod.  V ostatních případech 
budou rozhodnutí zaslána doporučenou poštou. 
 
V případě podání odvolání se na uvolněná místa přijatých uchazečů, kteří v zákonné 10 denní lhůtě 
neodevzdali zápisové lístky, posunují nepřijatí uchazeči podle pořadí pod čarou. Tito uchazeči jsou přijati ke 
studiu ředitelem školy formou autoremedury. 
 

 

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, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje zavčas 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. 561/2001 Sb., v platném znění). 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají 
posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Prostějově, 28. dubna 2019    

 

           
                           Ing. Marek Moudrý  
                                                                                                     ředitel školy 


