
 

 

 

 

Výsledky přijímací řízení 2022  

čtyřleté studijní obory I. kolo 
 

Kriteria přijímacího řízení: najdete na www.zamekkurim.cz v sekci Pro 
uchazeče – Přijímací řízení – Organizace přijímacího řízení pro školní rok 
2022/2023 - blok II. a III. 

 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče/ky: Informační technologie 

 

reg. č. body celkem pořadí rozhodnutí č. j. 

9 60 25.-26. přijat/a 18/22SŘ2 

11 70 19.-20. přijat/a 20/22SŘ2 

16 129 1. přijat/a 25/22SŘ2 

23 39 31. přijat/a 32/22SŘ2 

26 99 7.-8. přijat/a 35/22SŘ2 

27 60 25.-26. přijat/a 36/22SŘ2 

28 124 2.-3. přijat/a 37/22SŘ2 

29 67 21. přijat/a 38/22SŘ2 

33 86 11. přijat/a 42/22SŘ2 

35 73 17. přijat/a 44/22SŘ2 

http://www.zamekkurim.cz/


 

45 108 6. přijat/a 56/22SŘ2 

46 114 4.-5. přijat/a 57/22SŘ2 

50 55 28. přijat/a 61/22SŘ2 

51 85 12. přijat/a 62/22SŘ2 

52 31 32. přijat/a 63/22SŘ2 

54 61 23.-24. přijat/a 65/22SŘ2 

55 91 10. přijat/a 66/22SŘ2 

58 99 7.-8. přijat/a 69/22SŘ2 

59 78 16. přijat/a 70/22SŘ2 

62 56 27. přijat/a 72/22SŘ2 

64 81 13.-15. přijat/a 75/22SŘ2 

66 94 9. přijat/a 77/22SŘ2 

67 70 19.-20. přijat/a 78/22SŘ2 

70 81 13.-15. přijat/a 81/22SŘ2 

71 63 22. přijat/a 82/22SŘ2 

73 48 29.-30. přijat/a 84/22SŘ2 

74 48 29.-30. přijat/a 85/22SŘ2 

76 61 23.-24. přijat/a 87/22SŘ2 

77 71 18. přijat/a 88/22SŘ2 

90 r79 4.-5. přijat/a 105/22SŘ2 

95 r83 2.-3. přijat/a 111/22SŘ2 

96 r64 13.-15. přijat/a 112/22SŘ2 

 



 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce 
nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním Zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo straně uchazeče/ky 
oznámeno rozhodnutí o přijetí, to je do dne 13. 5. 2022. Nepotvrdí-li zákonný 
zástupce nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním 
Zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva 
býti přijat/a za žáka/yni dané střední školy a na jeho/její místo lze přijmout 
jiného uchazeče/ku. 

 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče/ky: Mechanik seřizovač 

 

reg. č. body celkem pořadí rozhodnutí č. j. 

10 63 2. přijat/a 19/22SŘ2 

19 32 5. přijat/a 28/22SŘ2 

44 79 1. přijat/a 55/22SŘ2 

83 40 3.-4. přijat/a 94/22SŘ2 

92 r39 3.-4. přijat/a 108/22SŘ2 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce 
nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním Zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo straně uchazeče/ky 
oznámeno rozhodnutí o přijetí, to je do dne 13. 5. 2022. Nepotvrdí-li zákonný 
zástupce nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním 
Zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva 
býti přijat/a za žáka/yni dané střední školy a na jeho/její místo lze přijmout 
jiného uchazeče/ku. 



 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče/ky: Mechanik elektrotechnik 

 

reg. č. body celkem pořadí rozhodnutí č. j. 

12 47 14. přijat/a 21/22SŘ2 

13 63 11. přijat/a 22/22SŘ2 

30 96 4. přijat/a 39/22SŘ2 

31 80 7. přijat/a 40/22SŘ2 

32 86 6. přijat/a 41/22SŘ2 

39 113 1. přijat/a 48/22SŘ2 

41 103 2. přijat/a 52/22SŘ2 

48 100 3. přijat/a 59/22SŘ2 

53 78 8. přijat/a 64/22SŘ2 

56 91 5. přijat/a 67/22SŘ2 

63 56 13. přijat/a 74/22SŘ2 

65 62 12. přijat/a 76/22SŘ2 

68 70 9.-10. přijat/a 79/22SŘ2 

93 r46 9.-10. přijat/a 109/22SŘ2 

97 r18 15. přijat/a 113/22SŘ2 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce 
nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním Zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo straně uchazeče/ky 
oznámeno rozhodnutí o přijetí, to je do dne 13. 5. 2022. Nepotvrdí-li zákonný 
zástupce nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním 



 

Zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva 
býti přijat/a za žáka/yni dané střední školy a na jeho/její místo lze přijmout 
jiného uchazeče/ku. 

 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče/ky: Ekonomika a podnikání 

 

reg. č. body celkem pořadí rozhodnutí č. j. 

7 76 6. přijat/a 16/22SŘ2 

15 57 9. přijat/a 24/22SŘ2 

17 100 2. přijat/a 26/22SŘ2 

18 32 14. přijat/a 27/22SŘ2 

20 51 10. přijat/a 29/22SŘ2 

22 39 13. přijat/a 31/22SŘ2 

24 81 3. přijat/a 33/22SŘ2 

25 65 7. přijat/a 34/22SŘ2 

37 58 8. přijat/a 46/22SŘ2 

38 124 1. přijat/a 47/22SŘ2 

60 78 4.-5. přijat/a 71/22SŘ2 

69 40 12. přijat/a 80/22SŘ2 

72 28 15. přijat/a 83/22SŘ2 

79 50 11. přijat/a 90/22SŘ2 

94 r53 4.-5. přijat/a 110/22SŘ2 

 



 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce 
nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním Zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo straně uchazeče/ky 
oznámeno rozhodnutí o přijetí, to je do dne 13. 5. 2022. Nepotvrdí-li zákonný 
zástupce nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním 
Zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva 
býti přijat/a za žáka/yni dané střední školy a na jeho/její místo lze přijmout 
jiného uchazeče/ku. 

 

Nepřijetí uchazeče/ky 

reg. č. 40 

reg. č. 91 

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno dne 2. 5. 2022. Do 2. 5. 2022 do 14:00 
hodin má právo uchazeč nebo jeho zákonný zástupce podle paragrafu 38 
správního řádu nahlížet do spisu a podle paragrafu 36 odstavce 3 
správního řádu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.  

 

Ing. Vojtěch Novotný, ředitel 29. 4. 2022 

 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče/ky 

 

reg. č. body celkem pořadí rozhodnutí č. j. 

40 16 N* nepřijat/a 51/22SŘ2 

91 R8 N* nepřijat/a 106/22SŘ2 

* N - nesplnil/a podmínky přijímacího řízení 



 

Poučení k rozhodnutí o nepřijetí 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává 
u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, 
v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  

 

Ing. Vojtěch Novotný, ředitel 2. 5. 2022 

 


