
 Seznam přijatých uchazečů 

 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - denní forma vzdělávání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost) 

 Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 Zpracováno:  17. května 2018 

   2.  kolo 
  

 B o d o v é  h o d n o c e n í 

 vědomostní 
 Registrační číslo 1. pol. 8 2. pol. 8 1. pol. 9 soutěže body celkem výsledek 

 

 1. 92065-II 18 20 19 0 57 přijat 

 2. 92071-II 18 18 19 0 55 přijat 

 3. 92062-II 16 17 17 0 50 přijat 

 4. 92061-II 14 17 18 0 49 přijat 

 5. 92068-II 16 15 16 0 47 přijat 

 6. 92072-II 15 15 16 0 46 přijat 

 7. 92069-II 14 16 15 0 45 přijat 

 8. 92064-II 14 15 14 0 43 přijat 

 9. 92066-II 14 14 13 0 41 přijat 

 10. 92060-II 14 13 13 0 40 přijat 

 11. 92059-II 14 10 15 0 39 přijat 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 
- dle § 60g, odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – ode dne 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

 

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

provozovateli poštovních služeb. 

 

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 tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. 

 

Požadovat vydání zápisového lístku zpět může uchazeč pouze v případě: 

- pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání,  

- pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové 

zkoušky a dříve již zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou 

zkouškou. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 17. května 2018 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková v. r. 

ředitelka školy 


