
     Střední odborná škola Třineckých železáren 

          Lánská 132, Kanada, 739 61 Třinec 
         _______________________________________________________________________________________ 

Rozhodnutí ředitele č. 2/2019 

 

Seznam přijatých uchazečů o studium ve školním roce 2019/2020 

 

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, zveřejňuje 

v souladu s § 60e odst. 1 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání (ukončených maturitní zkouškou) ve školním 

roce 2019/2020, který obsahuje: 

1. Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku 
2. Poučení o odvolání 
3. Datum zveřejnění přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
4. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče 

 

Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku: 

Svůj úmysl vzdělávat se ve 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 ode dne 
oznámení (uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole; v ostatních případech 
vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče). 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat 
uchazeče na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na naší škole (§ 
60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
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 (§ 60g odst. 7 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). 
 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 60e odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ustanovením § 81 zákona správní řád č. 500/2004 Sb., v platném znění, prostřednictvím ředitele 

školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Třineckých železáren ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 

a to do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání musí splňovat náležitosti uvedené v § 82 

zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. 

 
 
Datum zveřejnění přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 

29. duben 2019 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:  

viz příloha 

 

Mgr. Aleš Adamus, v.r.    

ředitel školy 



 

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 maturitní obory 
 

 

REGISTR.Č. BODY VÝSLEDEK PŘIJ. ŘÍZENÍ 

103 113 přijat              

018 113 přijat 

152 108 přijat 

075 104 přijat 

024 102 přijat 

116 98 přijat 

010 98 přijat 

084 95 přijat 

101 88 přijat 

064 88 přijat 

115 82 přijat 

062 79 přijat 

131 77 přijat 

043 75 přijat 

059 75 přijat 

124 71 přijat 

029 68 přijat 

83 68 přijat 

012 67 přijat 

061 65 přijat 

077 62 přijat 

093 59 přijat 

169 58 přijat 

034 56 přijat 

051 53 přijat 

106 50 přijat 

032 49 přijat 

001 48 přijat 

088 48 přijat 

191 28 přijat 

090 24 přijat 

042 126 přijat 

146 113 přijat 

081 108 přijat 

050 103 přijat 

025 102 přijat 

048 97 přijat 

135 93 přijat 

113 92 přijat 

078 90 přijat 

190 90 přijat 

201 88 přijat 



 

REGISTR.Č. BODY VÝSLEDEK PŘIJ. ŘÍZENÍ 

066 84 přijat             

070 76 přijat 

144 76 přijat 

149 73 přijat 

136 73 přijat 

027 71 přijat 

123 71 přijat 

080 71 přijat 

121 66 přijat 

060 65 přijat 

132 54 přijat 

008 53 přijat 

207 43 přijat 

159 42 přijat 

165 105 přijat 

049 103 přijat 

110 92 přijat 

065 90 přijat 

007 79 přijat 

063 79 přijat 

082 68 přijat 

122 66 přijat 

014 40 přijat 

208 101 přijat 

154 94 přijat 

114 92 přijat             

129 40 přijat             

 


