
 

 

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletých studijních a dvouletých nástavbových oborů 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. 2022 
 
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. 2022, který obsahuje: 
 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, 
2. seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, 
3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, 
4. 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 

259 přijat/a 464 přijat/a 562 přijat/a 

260 přijat/a 465 přijat/a 564 přijat/a 

261 přijat/a 466 přijat/a 565 přijat/a 

357 přijat/a 473 přijat/a 570 přijat/a 

360 přijat/a 475 přijat/a 582 přijat/a 

361 přijat/a 479 přijat/a 587 přijat/a 

367 přijat/a 484 přijat/a 588 přijat/a 

369 přijat/a 485 přijat/a 594 přijat/a 

370 přijat/a 486 přijat/a 597 přijat/a 

403 přijat/a 491 přijat/a 599 přijat/a 

405 přijat/a 501 přijat/a 600 přijat/a 

407 přijat/a 507 přijat/a 604 přijat/a 

408 přijat/a 512 přijat/a 611 přijat/a 

412 přijat/a 513 přijat/a 612 přijat/a 

415 přijat/a 514 přijat/a 613 přijat/a 

420 přijat/a 516 přijat/a 616 přijat/a 

421 přijat/a 519 přijat/a 620 přijat/a 

427 přijat/a 523 přijat/a 621 přijat/a 

428 přijat/a 538 přijat/a 627 přijat/a 

429 přijat/a 547 přijat/a 630 přijat/a 

445 přijat/a 553 přijat/a 631 přijat/a 

446 přijat/a 554 přijat/a 636 přijat/a 

449 přijat/a 555 přijat/a 637 přijat/a 

452 přijat/a 556 přijat/a 661 přijat/a 

456 přijat/a 558 přijat/a 662 přijat/a 

  zřizovatel organizace 

 

 

 



 
 
 

Registrační 
číslo 

Výsledek 
přijímacího 

řízení 
  

Registrační 
číslo 

Výsledek 
přijímacího 

řízení 
  

Registrační 
číslo 

Výsledek 
přijímacího 

řízení 

672 přijat/a   719 přijat/a   753 přijat/a 

673 přijat/a   720 přijat/a   762 přijat/a 

681 přijat/a   722 přijat/a   768 přijat/a 

682 přijat/a   723 přijat/a   773 přijat/a 

683 přijat/a   726 přijat/a   781 přijat/a 

684 přijat/a   731 přijat/a   783 přijat/a 

685 přijat/a   734 přijat/a   794 přijat/a 

703 přijat/a   736 přijat/a   799 přijat/a 

707 přijat/a   740 přijat/a   814 přijat/a 

708 přijat/a   742 přijat/a   851 přijat/a 

711 přijat/a   750 přijat/a 
 

855 přijat/a 

718 přijat/a 
      

 
 
 
 
 
 

2. Seznam nepřijatých 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 

233 nepřijat/a   550 nepřijat/a   686 nepřijat/a 

237 nepřijat/a   551 nepřijat/a   692 nepřijat/a 

262 nepřijat/a   566 nepřijat/a   705 nepřijat/a 

363 nepřijat/a   573 nepřijat/a   714 nepřijat/a 

393 nepřijat/a   580 nepřijat/a   715 nepřijat/a 

398 nepřijat/a   583 nepřijat/a   728 nepřijat/a 

406 nepřijat/a   601 nepřijat/a   732 nepřijat/a 

409 nepřijat/a   606 nepřijat/a   735 nepřijat/a 

430 nepřijat/a   609 nepřijat/a   765 nepřijat/a 

436 nepřijat/a   632 nepřijat/a   766 nepřijat/a 

502 nepřijat/a   643 nepřijat/a   777 nepřijat/a 

520 nepřijat/a   647 nepřijat/a   778 nepřijat/a 

524 nepřijat/a   651 nepřijat/a   789 nepřijat/a 

527 nepřijat/a   668 nepřijat/a   838 nepřijat/a 

539 nepřijat/a   
     



 
 

 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 39-41-L/51 Autotronik:  92,4 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 39-41-L/51 Autotronik:     39,6 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik:  224,5 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik:  93,25 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 39-08-M/01 Požární ochrana:    235 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 39-08-M/01 Požární ochrana:   106,25 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika:   121,2 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika:   18 bodů 
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče studijní obor 23-43-L/51 Provozní technika:    115,2 bodů 
Výsledek posledního přijatého uchazeče studijní obor 23-43-L/51 Provozní technika:   28,8 bodů 
 
 
 
 
 

3. Datum zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registrační číslem:  29. duben 2022 
 
 

4. 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 10 pracovních dnů 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 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.  

 
  

 
 
 
 
Kladno dne 29. dubna 2022                                               Ing. Jiří Růžek 
                                                                                         ředitel střední školy 

 
  

 


