
66-53-H/01 Operátor skladování 
 

Seznam uchazečů, přijatých podle § 165 odst. 2) písm. f), § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění; vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění; zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění; opatřením obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-6  
a č. j. MSMT-4337/2021-8, pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího 
řízení do prvního ročníku oboru 66-53-H/01 Operátor skladování, denní formy vzdělávání,  
od 1. 9. 2021 ve školním roce 2021/2022. 

 
V souladu s ustanovení, § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
ředitel střední školy, jejíž činnost vykovává Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, 
Štursova 14, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem  
ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 66-53-H/01 Operátor 
skladování, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022, který obsahuje:                                                                                                                                                                              
1. seznam uchazečů, přijatých od 1. 9. 2021, pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 

řízení u každého uchazeče  
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (den 

zveřejnění je zároveň dnem oznámení rozhodnutí)                                                                                                                                                                                                                                     
3. poučení o odvolání a právních následcích neodevzdání zápisového lístku  

 
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení 

u každého uchazeče  
          

Registrační 
číslo 

UO/21/ 
Rozhodnutí 

Průměrný 
prospěch 

Body 
celkem 

Pořadí 

369 přijat 2,37 237 1 

 
2.  Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 

  

22. červen 2021 
Tento seznam bude zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů. 

 
3.  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o odvolání 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává  
u ředitele Střední odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 a rozhoduje o něm 
Krajský úřad Olomouckého kraje.  
 
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 (tj. do 8. 7. 2021) ode dne 
oznámení rozhodnutí. 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.  

Uchazeč může zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení vzít zpět pouze v případě, pokud 

byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání 

přijímací zkoušky v náhradním termínu, nebo pokud byl přijat na odvolání. 

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. 

 
Olomouc 22. června 2021  

         


