
 
 

 

 
 

Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 

Ostrava, Michálkovická 1810/181 

Výsledková listina uchazečů v 1. kole přijímacího řízení  

do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

Seznam přijatých uchazečů  

(podle výsledku hodnocení) 

1. 202126  10. 202124  19. 202115 

2. 202109  11. 202103  20. 202121 

3. 202116  12. 202127  21. 202101 

4. 202119  13. 202133  22. 202108 

5. 202123  14. 202104  23. 202117 

6. 202120  15. 202112  24. 202135 

7. 202110  16. 202106  25. 202105 

8. 202111  17. 202114  26. 202125 

9. 202113  18. 202107  27. 202128 

Seznam uchazečů s neuzavřenými výsledky  

(náhradní termín JPZ) 

202130      202131   202132 

Seznam nepřijatých uchazečů  

(kapacitní důvody) 

31. 202122 

Seznam nepřijatých uchazečů  

(nesplnění přijímacích kritérií) 

32. 202129   33. 202118  34. 202134 

35. 202102 

 
 

 

Výsledek hodnocení prvního přijatého uchazeče:  135 bodů 

Výsledek hodnocení posledního přijatého uchazeče:    42 bodů 

 

 



 

 

 

 

Poučení 

V souladu s § 60e, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších změn, jsou 

žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni zveřejněním této výsledkové 

listiny, nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů 

bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 2. června 

2021. Zápisový lístek se také považuje za 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 na uvedené střední škole podle § 60 g zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

ve znění pozdějších změn, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí  

o přijetí uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole.  

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení 

(zveřejnění). Odvolání se podává střední škole, jejíž činnost vykonává Moravskoslezská 

obchodní akademie, s. r. o. 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím 

řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzděláváním střední škole 

po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.   

 

V Ostravě 19. května 2021 

 Ing. Sabina Paťorková v. r.  

                     ředitelka školy  


