
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, 

příspěvková organizace 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku 

oboru vzdělání  63-41-M/02  Obchodní akademie, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020 - 

2021 

V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání 

k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 Střední průmyslová 

škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace, zastoupená 

ředitelem školy, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem v prvním 

kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní 
formy vzdělávání, ve školním roce 2020 - 2021, který obsahuje: 

1. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče 

Pořadí Evidenční 
číslo 

Výsledek 
přijímacího řízení 

1.  214 Přijat 

2.  168 Přijat 

3.  134 Přijat 

4.  233 Přijat 

5.  195 Přijat 

6.  136 Přijat 

7.  208 Přijat 

8.  185 Přijat 

9.  219 Přijat 

10.  213 Přijat 

11.  140 Přijat 

12.  188 Přijat 

13.  209 Přijat 

14.  115 Přijat 

15.  187 Přijat 

16.  190 Přijat 

17.  216 Přijat 

18.  144 Přijat 

19.  215 Přijat 

20.  232 Přijat 

21.  186 Přijat 

22.  161 Přijat 

23.  130 Přijat 

24.  222 Přijat 

25.  160 Přijat 

26.  221 Přijat 

27.  210 Nepřijat 

Uchazeč na prvním místě 140 bodů a poslední přijatý 62 bodů. 
 
 
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem 
16. června 2020 



3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

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

uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu 

přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je 

přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. 
 

 

 

Kadaň 16. června 2020 
              
                 PaedDr. Zdeněk Hrdina 

            ředitel školy 
 


