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Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem v 1. kole 

přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání Ekonomika a podnikání 63-41-M/01             

ve školním roce 2021/2022. 

 

 

Pořadí Evidenční číslo Přijímací řízení – Výsledek 
87 46251 nepřijat (a) 

88 47951 nepřijat (a) 

89 46952 nepřijat (a) 

90 47672 nepřijat (a) 

91 46591 nepřijat (a) 

92 46532 nepřijat (a) 

93 46552 nepřijat (a) 

94 47731 nepřijat (a) 

95 45731 nepřijat (a) 

96 46051 nepřijat (a) 

97 47871 nepřijat (a) 

98 46231 nepřijat (a) 

99 47931 nepřijat (a) 

100 47972 nepřijat (a) 

101 47892 nepřijat (a) 

102 47752 nepřijat (a) 

103 46792 nepřijat (a) 

104 46692 nepřijat (a) 

105 47592 nepřijat (a) 

106 45712 nepřijat (a) 

107 45812 nepřijat (a) 

108 47992 nepřijat (a) 

109 45772 nepřijat (a) 

 45791 Náhradní termín 

 47072 Náhradní termín 

 

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 
3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). 
 
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně 
odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s 
odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v 
souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. 
autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis 
se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu 
orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. 
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Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 
školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu. 
 

 

Zlín, 19.5. 2021 Mgr. David Martinek 
       ředitel školy 
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