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Seznam přijatých uchazečů  

 

pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání  

63-41-M/02 Obchodní akademie, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní 

formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019 

 

V souladu s ustanovením § 60e a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní 

akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod při-

děleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní 

akademie, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní formy vzdělávání, ve školním 

roce 2018/2019: 

 

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

 

Reg. 

číslo 

Výsle-

dek 
Obor 

 

Reg. 

číslo 

Výsle-

dek 
Obor 

225 přijat/a Ekonomické lyceum  314 přijat/a Veřejnosprávní činnost 

229 přijat/a Ekonomické lyceum    219 přijat/a Ekonomické lyceum 

148 přijat/a Obchodní akademie  328 přijat/a Veřejnosprávní činnost 

242 přijat/a Ekonomické lyceum  152 přijat/a Obchodní akademie 

340 přijat/a Veřejnosprávní činnost  147 přijat/a Obchodní akademie 

253 přijat/a Ekonomické lyceum    202 přijat/a Ekonomické lyceum 

133 přijat/a Obchodní akademie    114 přijat/a Obchodní akademie 

212 přijat/a Ekonomické lyceum  213 přijat/a Ekonomické lyceum 

215 přijat/a Ekonomické lyceum    304 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

245 přijat/a Ekonomické lyceum  241 přijat/a Ekonomické lyceum   

204 přijat/a Ekonomické lyceum  249 přijat/a Ekonomické lyceum   

128 přijat/a Obchodní akademie  158 přijat/a Obchodní akademie 

226 přijat/a Ekonomické lyceum  117 přijat/a Obchodní akademie 

146 přijat/a Obchodní akademie  221 přijat/a Ekonomické lyceum 

205 přijat/a Ekonomické lyceum  232 přijat/a Ekonomické lyceum 

316 přijat/a Veřejnosprávní činnost    231 přijat/a Ekonomické lyceum 

217 přijat/a Ekonomické lyceum  216 přijat/a Ekonomické lyceum   

115 přijat/a Obchodní akademie  243 přijat/a Ekonomické lyceum   

218 přijat/a Ekonomické lyceum  108 přijat/a Obchodní akademie   

240 přijat/a Ekonomické lyceum    116 přijat/a Obchodní akademie 

154 přijat/a Obchodní akademie  311 přijat/a Veřejnosprávní činnost 

113 přijat/a Obchodní akademie  208 přijat/a Ekonomické lyceum 

210 přijat/a Ekonomické lyceum    302 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

251 přijat/a Ekonomické lyceum  107 přijat/a Obchodní akademie   

118 přijat/a Obchodní akademie  331 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

222 přijat/a Ekonomické lyceum  125 přijat/a Obchodní akademie 

153 přijat/a Obchodní akademie    141 přijat/a Obchodní akademie 

235 přijat/a Ekonomické lyceum  140 přijat/a Obchodní akademie 

308 přijat/a Veřejnosprávní činnost  105 přijat/a Obchodní akademie   

236 přijat/a Ekonomické lyceum  102 přijat/a Obchodní akademie 

227 přijat/a Ekonomické lyceum    317 přijat/a Veřejnosprávní činnost   
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Reg. 

číslo 

Výsle-

dek 
Obor 

 

Reg. 

číslo 

Výsle-

dek 
Obor 

335 přijat/a Veřejnosprávní činnost  170 přijat/a Obchodní akademie   

330 přijat/a Veřejnosprávní činnost  326 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

142 přijat/a Obchodní akademie    109 přijat/a Obchodní akademie   

104 přijat/a Obchodní akademie  159 přijat/a Obchodní akademie 

306 přijat/a Veřejnosprávní činnost    301 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

106 přijat/a Obchodní akademie    321 přijat/a Veřejnosprávní činnost 

137 přijat/a Obchodní akademie  127 přijat/a Obchodní akademie 

318 přijat/a Veřejnosprávní činnost    150 přijat/a Obchodní akademie   

101 přijat/a Obchodní akademie  319 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

160 přijat/a Obchodní akademie  123 přijat/a Obchodní akademie 

143 přijat/a Obchodní akademie  323 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

168 přijat/a Obchodní akademie  126 přijat/a Obchodní akademie   

130 přijat/a Obchodní akademie    132 přijat/a Obchodní akademie   

334 přijat/a Veřejnosprávní činnost    303 přijat/a Veřejnosprávní činnost 

129 přijat/a Obchodní akademie    324 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

119 přijat/a Obchodní akademie  134 přijat/a Obchodní akademie 

155 přijat/a Obchodní akademie  136 přijat/a Obchodní akademie 

124 přijat/a Obchodní akademie  145 přijat/a Obchodní akademie 

320 přijat/a Veřejnosprávní činnost    144 přijat/a Obchodní akademie   

305 přijat/a Veřejnosprávní činnost  151 přijat/a Obchodní akademie 

103 přijat/a Obchodní akademie  157 přijat/a Obchodní akademie   

149 přijat/a Obchodní akademie  138 přijat/a Obchodní akademie 

337 přijat/a Veřejnosprávní činnost    310 přijat/a Veřejnosprávní činnost 

166 přijat/a Obchodní akademie  322 přijat/a Veřejnosprávní činnost 

329 přijat/a Veřejnosprávní činnost  164 přijat/a Obchodní akademie 

341 přijat/a Veřejnosprávní činnost  139 přijat/a Obchodní akademie 

163 přijat/a Obchodní akademie    336 přijat/a Veřejnosprávní činnost   

120 přijat/a Obchodní akademie  122 přijat/a Obchodní akademie 

121 přijat/a Obchodní akademie  111 přijat/a Obchodní akademie 

 

 

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 27. duben 2018 

 

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 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě pro-

vozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v ne-

zbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy (§ 60g, odst. 6, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

  



Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace 
           náměstí Osvobození 422, 470 01  Česká Lípa 

                             tel. 778 544 002 

 web: www.oacl.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz 

 
 

 

 

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 odstavce 

6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit 

jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 

60g, odst. 7, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká Lípa  27. dubna 2018 

         Ing. Rostislav Lád 

                  ředitel 


