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SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

denní studium 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

2. kolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijetí ke studiu: 

 vysvědčení za poslední 3 klasifikační období bez nedostatečné (součet bodů za průměrné prospěchy ve 

třech posledních klasifikačních obdobích) – max. 30 bodů  

Průměrný prospěch v jednotlivém klasifikačním období a počet přidělených bodů: 

1,00 – 1,50 => 10 b    3,01 – 3,45 => 2 b 

1,51 – 2,00 => 8 b    3,46 – 4,00 => 1 b 

2,01 – 2,50 => 6 b    4,01 – 5,00 => 0 b 

2,51 – 3,00 => 4 b 

 

Výsledné bodové hodnocení je dáno počtem bodů za doložená vysvědčení. Maximální počet bodů zahrnutých 

do hodnocení je 30 bodů. Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno od 

nejvyššího k nejnižšímu). 

 
Poučení: 

Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn na úřední desce a webu školy. Přijatým uchazečům není zasláno poštou rozhodnutí o 

přijetí. V souladu s § 60a školského zákona potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se na Euroškole Praha střední odborné 

škole s.r.o. odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění 

rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na 

Euroškole Praha střední odborné škole s.r.o., zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v Euroškole Praha střední odborné škole s.r.o. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, to však neplatí v případě, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na 

škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. 

 

Prosíme uchazeče, kteří dají přednost jiné škole, aby nám své rozhodnutí co nejdříve sdělili na e-mail: 

office@euroskola.cz nebo na tel. 601 360 612. Děkujeme! 

 

V Praze dne 1. 6. 2018      Mgr. Kateřina Čížková, Euroškola Praha  

Evid. číslo žáka Vysvědčení Celkový počet bodů Pořadí 

1811011 30 30 1. 

1811010 26 26 2.-4. 

1811006 26 26 2.-4. 

1811015 26 26 2.-4. 

1811005 24 24 5.-9. 

1811007 24 24 5.-9. 

1811014 24 24 5.-9. 

1811016 24 24 5.-9. 

1811009 24 24 5.-9. 

1811012 22 22 10. 

1811013 20 20 11. 

1811008 18 18 12. 

1811004 splnil/a splnil/a  
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