
 

 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení 
ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Kladno, Dubská, do 1. ročníku, denní forma vzdělávání, od 1. 9. 2021 
 
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného 
učiliště, Kladno, Dubská, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání 
ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, 
do 1. ročníku, denní forma vzdělávání, od 1. 9. 2021, který obsahuje: 
 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, 
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, 
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 
 

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

 
 
 

Registrační číslo 
 

Výsledek přijímacího 
řízení 

 

Registrační číslo 
 

Výsledek přijímacího 
řízení 

 

Registrační číslo 
 

Výsledek přijímacího 
řízení 

0173 přijat 0214 přijat 0277 přijat 

0174 přijat 0215 přijat 0278 přijat 

0175 přijat 0216 přijat 0279 přijat 

0176 přijat 0217 přijat 0280 přijat 

0193 přijat 0256 přijat 0281 přijat 

0194 přijat 0257 přijat 0282 přijat 

0195 přijat 0258 přijat 0283 přijat 

0196 přijat 0259 přijat 0284 přijat 

0197 přijat 0260 přijat 0285 přijat 

0198 přijat 0261 přijat 0302 přijat 

0199 přijat 0262 přijat 0303 přijat 

0200 přijat 0263 přijat 0304 přijat 

0201 přijat 0264 přijat 0305 přijat 

0202 přijat 0265 přijat 0306 přijat 

0203 přijat 0266 přijat 0307 přijat 

0204 přijat 0267 přijat 0308 přijat 

0205 přijat 0268 přijat 0309 přijat 

0206 přijat 0269 přijat 0310 přijat 

0207 přijat 0270 přijat 0311 přijat 

0208 přijat 0271 přijat 0312 přijat 

0209 přijat 0272 přijat 0313 přijat 

0210 přijat 0273 přijat 0314 přijat 

0211 přijat 0274 přijat 0315 přijat 

0212 přijat 0275 přijat 0316 přijat 

0213 přijat 0276 přijat 0317 přijat 

 

  zřizovatel organizace 

 

 

 



 

Registrační číslo 
 

Výsledek přijímacího 
řízení 

 

Registrační číslo 
 

Výsledek přijímacího 
řízení 

 

Registrační číslo 
 

Výsledek přijímacího 
řízení 

0318 přijat 0377 přijat 0424 přijat 

0319 přijat 0378 přijat 0425 přijat 

0320 přijat 0379 přijat 0426 přijat 

0321 přijat 0380 přijat 0427 přijat 

0322 přijat 0381 přijat 0428 přijat 

0323 přijat 0382 přijat 0429 přijat 

0324 přijat 0383 přijat 0430 přijat 

0325 přijat 0384 přijat 0431 přijat 

0326 přijat 0385 přijat 0432 přijat 

0327 přijat 0386 přijat 0433 přijat 

0328 přijat 0387 přijat 0445 přijat 

0329 přijat 0388 přijat 0446 přijat 

0330 přijat 0389 přijat 0447 přijat 

0331 přijat 0390 přijat 0448 přijat 

0332 přijat 0391 přijat 0449 přijat 

0333 přijat 0392 přijat 0450 přijat 

0334 přijat 0393 nepřijat 0451 přijat 

0335 přijat 0394 přijat 0452 přijat 

0336 přijat 0395 přijat 0453 přijat 

0337 přijat 0396 přijat 0454 přijat 

0338 přijat 0397 přijat 0455 přijat 

0339 přijat 0398 přijat 0456 přijat 

0340 přijat 0399 přijat 0457 přijat 

0341 přijat 0400 přijat 0458 přijat 

0342 přijat 0401 přijat 0459 přijat 

0343 přijat 0402 přijat 0460 přijat 

0344 přijat 0403 nepřijat 0461 přijat 

0345 přijat 0404 přijat 0462 přijat 

0346 přijat 0405 přijat 0463 přijat 

0347 přijat 0406 přijat 0464 přijat 

0348 přijat 0407 přijat 0465 přijat 

0349 přijat 0408 přijat 0466 přijat 

0350 přijat 0409 přijat 0467 přijat 

0351 přijat 0410 přijat 0468 přijat 

0352 přijat 0411 přijat 0469 přijat 

0353 přijat 0412 přijat 0470 přijat 

0354 přijat 0413 přijat 0471 přijat 

0355 nepřijat 0414 přijat 0473 přijat 

0356 přijat 0415 přijat 0474 přijat 

0357 přijat 0416 přijat 0475 přijat 

0358 přijat 0417 přijat 0476 přijat 

0359 přijat 0418 přijat 0477 přijat 

0360 přijat 0419 přijat 0478 přijat 

0361 přijat 0420 přijat 0479 přijat 

0374 přijat 0421 přijat 0480 přijat 

0375 přijat 0422 přijat 0481 přijat 

0376 přijat 0423 přijat 0482 přijat 

 



Registrační číslo 
 

Výsledek přijímacího 
řízení 

0483 přijat 

0484 přijat 

0485 přijat 

0486 přijat 

0487 přijat 

0488 přijat 

0489 přijat 

0490 přijat 

0491 přijat 

0492 přijat 

0493 přijat 

0494 přijat 

0495 přijat 

0496 přijat 

0497 přijat 

0498 přijat 

0499 přijat 

0500 přijat 

0501 přijat 

0502 přijat 

0503 přijat 

0504 nepřijat 

0535 přijat 

0540 přijat 

0545 přijat 

0571 přijat 

0668 přijat 

0696 přijat 

0734 přijat 

0735 přijat 

0755 přijat 

0816 přijat 

0824 přijat 

 
Výsledek prvního přijatého uchazeče učební obor 26-57-H/01 Autoelektrikář: 78 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče učební obor 26-57-H/01 Autoelektrikář: 38 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 39-41-L/51 Autotronik: 45 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 39-41-L/51 Autotronik:  0 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče učební obor 26-51-H/01 Elektrikář: 88 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče učební obor 26-51-H/01 Elektrikář: 20 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče učební obor 23-55-H/02 Karosář: 90 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče učební obor 23-55-H/02 Karosář: 16 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče učební obor 36-52-H/01 Instalatér: 64 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče učební obor 36-52-H/01 Instalatér: 16 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik:  208 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik: 74 bodů 



 
Výsledek prvního přijatého uchazeče učební obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: 90 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče učební obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: 22 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče učební obor 23-56-H/01 Obráběč kovů: 82 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče učební obor 23-56-H/01 Obráběč kovů: 38 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 39-08-M/01 Požární ochrana:  180 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 39-08-M/01 Požární ochrana: 56 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika: 69 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika:  0 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 23-43-L/51 Provozní technika:  78 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 23-43-L/51 Provozní technika:  0 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče učební obor 23-51-H/01 Strojní mechanik: 86 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče učební obor 23-51-H/01 Strojní mechanik: 22 bodů 
 
 
 
 
 
2. Datum zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registrační číslem:  19. květen 2021 
 
 
3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 
 

 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 2. června 2021. 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 podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty 
podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.  

 
 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat  v  souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. do 3 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno,  
Dubská,   Dubská 967,   272 03 Kladno ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, Zborovská 11, 
150 21 Praha. 

 
 
 
 
 
 
 
Kladno 19. května 2021                                               Ing. Jiří Růžek 
                                                                                         ředitel střední školy 

 
  

 


