
29-54-H/01 Cukrář 
 

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, pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního 
ročníku oboru 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání, od 1. 9. 2022 ve školním roce 
2022/2023. 

 
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 vykonává Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14, 
zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího 
řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání, ve školním 
roce 2022/2023, který obsahuje:                                                                                                                                                                              
1. seznam uchazečů, přijatých od 1. 9. 2022, 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/22/ 
Rozhodnutí 

Průměrný 
prospěch 

Body 
celkem 

Pořadí 

290 přijat 1,31 131 1 

157 přijata 1,38 138 2 

91 přijata 1,44 144 3 

212 přijata 1,50 150 4 

283 přijata 1,50 150 5 

143 přijata 1,56 156 6 

213 přijata 1,57 157 7 

130 přijat 1,57 157 8 

214 přijata 1,57 157 9 

188 přijata 1,62 162 10 

247 přijata 1,62 162 11 

154 přijata 1,63 163 12 

31 přijata 1,67 167 13 

10 přijata 1,74 174 14 



291 přijata 1,76 176 15 

249 přijata 1,77 177 16 

69 přijata 1,78 178 17 

74 přijata 1,81 181 18 

12 přijata 1,87 187 19 

242 přijat 1,89 189 20 

289 přijata 1,90 190 21 

57 přijata 1,91 191 22 

82 přijata 1,91 191 23 

32 přijata 1,92 192 24 

298 přijata 1,95 195 25 

106 přijata 1,98 198 26 

77 přijata 1,99 199 27 

13 přijata 2,00 200 28 

191 přijata 2,04 204 29 

265 přijata 2,08 208 30 

189 přijata 2,08 208 31 

314 přijata 2,08 208 32 

207 přijata 2,12 212 33 

96 přijata 2,12 212 34 

328 přijata 2,13 213 35 

121 přijata 2,14 214 36 

80 přijata 2,17 217 37 

262 přijata 2,17 217 38 

8 přijata 2,17 217 39 

73 přijata 2,17 217 40 

40 přijata 2,17 217 41 

186 přijata 2,18 218 42 

187 přijata 2,19 219 43 

243 přijata 2,21 221 44 



129 přijata 2,21 221 45 

219 přijata 2,22 222 46 

286 přijata 2,22 222 47 

28 přijata 2,25 225 48 

138 přijata 2,26 226 49 

46 přijata 2,28 228 50 

271 přijata 2,31 231 51 

224 přijata 2,31 231 52 

146 přijata 2,33 233 53 

19 přijata 2,35 235 54 

88 přijata 2,35 235 55 

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

 

22. dubna 2022 
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 6. 5. 2022) 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. dubna 2022  

         


