
eviden ční čísko: hlásí se na obor: výsledek p řijímacího řízení: 

255/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

355/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

374/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

415/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

501/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

502/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

503/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

623/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

625/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

650/2013  Ekonomika a podnikání                                                                                                   přijat bez PZ            

311/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 přijat bez PZ            

327/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 přijat bez PZ            

484/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 přijat bez PZ            

520/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 přijat bez PZ            

524/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 přijat bez PZ            

529/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 přijat bez PZ            

560/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 přijat bez PZ            

580/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 přijat bez PZ            

604/2013  Elektriká ř - silnoproud                                                                                                 nepřijat pro nespl.podmínek

308/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

313/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

324/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

328/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

347/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

372/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

383/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

395/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                nepřijat pro nespl. podmínek

431/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

528/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

552/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

558/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

579/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            
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595/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                nepřijat pro nespl. Podmínek

611/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

613/2013  Elektromechanik pro za řízení a přístroje                                                                                přijat bez PZ            

288/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

292/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

322/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

346/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

420/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

440/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

511/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

525/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

539/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

603/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

614/2013  Elektrotechnika                                                                                                         přijat bez PZ            

318/2013  Klempí ř                                                                                                                 nepřijat pro nedos.kapacitu

394/2013  Klempí ř                                                                                                                 nepřijat pro nedos.kapacitu

577/2013  Klempí ř                                                                                                                 nepřijat pro nedos.kapacitu

599/2013  Klempí ř                                                                                                                 nepřijat pro nedos.kapacitu

273/2013  Malířské a nat ěračské práce                                                                                             přijat bez PZ            

283/2013  Malířské a nat ěračské práce                                                                                             přijat bez PZ            

309/2013  Malířské a nat ěračské práce                                                                                             přijat bez PZ            

430/2013  Malířské a nat ěračské práce                                                                                             přijat bez PZ            

445/2013  Malířské a nat ěračské práce                                                                                             přijat bez PZ            

446/2013  Malířské a nat ěračské práce                                                                                             přijat bez PZ            

618/2013  Malířské a nat ěračské práce                                                                                             přijat bez PZ            

254/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

260/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     nepřijat pro nespl. podmínek

270/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

293/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

317/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

321/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

323/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

325/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            



326/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

348/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

356/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

368/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

369/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

371/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

373/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

381/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

388/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

450/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     nepřijat pro nespl. podmínek

454/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

469/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

471/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

509/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

517/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

518/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

521/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     nepřijat pro nespl. Podmínek

531/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

538/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

540/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

542/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

590/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     nepřijat pro nespl. podmínek

610/2013  Mechanik opravá ř motorových vozidel                                                                                     přijat bez PZ            

316/2013  Obráb ěč kovů                                                                                                            nepřijat pro nedos.kapacitu

363/2013  Obráb ěč kovů                                                                                                            nepřijat pro nedos.kapacitu

307/2013  Operátor skladování                                                                                                     přijat bez PZ            

432/2013  Operátor skladování                                                                                                     přijat bez PZ            

483/2013  Operátor skladování                                                                                                     přijat bez PZ            

573/2013  Operátor skladování                                                                                                     přijat bez PZ            

261/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

267/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

289/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

312/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

359/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

387/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            



414/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

433/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

451/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

467/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

470/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

494/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

527/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

594/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

638/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

641/2013  Opravá ř zemědělských stroj ů                                                                                             přijat bez PZ            

269/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

297/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

310/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

315/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

351/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

375/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

391/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

392/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

421/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

435/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

439/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

442/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

448/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

466/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

492/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

496/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

609/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

624/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

630/2013  Potraviná řská výroba                                                                                                    přijat bez PZ            

299/2013  Prodava č                                                                                                                přijat bez PZ            

306/2013  Prodava č                                                                                                                přijat bez PZ            

389/2013  Prodava č                                                                                                                přijat bez PZ            

390/2013  Prodava č                                                                                                                přijat bez PZ            

491/2013  Prodava č                                                                                                                přijat bez PZ            

513/2013  Prodava č                                                                                                                přijat bez PZ            

581/2013  Prodava č                                                                                                                přijat bez PZ            

596/2013  Prodava č                                                                                                                přijat bez PZ            



570/2013  Sklář - výrobce a zušlech ťovatel skla                                                                                   přijat bez PZ            

582/2013  Sklář - výrobce a zušlech ťovatel skla                                                                                   přijat bez PZ            

349/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

350/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

353/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

422/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

443/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

444/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

447/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

449/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

452/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

455/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

457/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

458/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

493/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

497/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

510/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

533/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

549/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

550/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

583/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

621/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

622/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

628/2013  Stravovací a ubytovací služby                                                                                           přijat bez PZ            

240/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

262/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

319/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

320/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

362/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

468/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

482/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

495/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

522/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

541/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

551/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            



572/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

637/2013  Strojní mechanik                                                                                                        přijat bez PZ            

265/2013  Zednické práce                                                                                                          přijat bez PZ            

266/2013  Zednické práce                                                                                                          přijat bez PZ            

272/2013  Zednické práce                                                                                                          přijat bez PZ            

370/2013  Zednické práce                                                                                                          přijat bez PZ            

479/2013  Zednické práce                                                                                                          přijat bez PZ            

535/2013  Zednické práce                                                                                                          přijat bez PZ            

612/2013  Zednické práce                                                                                                          přijat bez PZ            

V Nymburce dne 22.4.2013 Ing.Hubálek Ji ří

ředitel školy

Výsledky 1.kola p řijímacího řízení na nástavbové studium budou zve řejněny dne   2.5.2013 .


