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Výsledky přijímacího řízení do oborů s výučním listem 
 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrační číslo 
uchazeče Přijat/nepřijat 

018/01 přijat bez přijímací zkoušky 

021/01 přijat bez přijímací zkoušky 

083/01 přijat bez přijímací zkoušky 

047/01 přijat bez přijímací zkoušky 

087/01 přijat bez přijímací zkoušky 

024/01 přijat bez přijímací zkoušky 

043/02 přijat bez přijímací zkoušky 

101/01 přijat bez přijímací zkoušky 

038/02 přijat bez přijímací zkoušky 

072/02 přijat bez přijímací zkoušky 

131/02 přijat bez přijímací zkoušky 

161/01 přijat bez přijímací zkoušky 

126/02 přijat bez přijímací zkoušky 

125/02 přijat bez přijímací zkoušky 

040/02 přijat bez přijímací zkoušky 

042/02 přijat bez přijímací zkoušky 

160/01 přijat bez přijímací zkoušky 

012/02 přijat bez přijímací zkoušky 

159/01 přijat bez přijímací zkoušky 

135/02 přijat bez přijímací zkoušky 

074/02 přijat bez přijímací zkoušky 

149/02 přijat bez přijímací zkoušky 

005/01 přijat bez přijímací zkoušky 

085/01 přijat bez přijímací zkoušky 

020/01 přijat bez přijímací zkoušky 

059/01 přijat bez přijímací zkoušky 

025/01 přijat bez přijímací zkoušky 

144/01 přijat bez přijímací zkoušky 

138/02 přijat bez přijímací zkoušky 

076/02 přijat bez přijímací zkoušky 

156/02 přijat bez přijímací zkoušky 

061/02 přijat bez přijímací zkoušky 
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Ošetřovatel/ka (53-41-H/01) 

 
Registrační číslo 

uchazeče Přijat/nepřijat 

084/01 přijat bez přijímací zkoušky 

069/02 přijat bez přijímací zkoušky 

147/02 přijat bez přijímací zkoušky 

053/02 přijat bez přijímací zkoušky 

163/01 přijat bez přijímací zkoušky 

164/01 přijat bez přijímací zkoušky 

 
 

 
Uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole podáním zápisového 
lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 
pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů 
na webových stránkách školy (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisové lístky do 
oborů s výučním listem posílejte poštou nebo odevzdávejte osobně po domluvě na 
tel. čísle 731 499 161 do 5. května 2020. 
 
Konají-li žáci jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní 
zkouškou a zároveň byli přijati na obor s výučním listem, zápisový lístek 
mohou odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních 
školách dle termínů stanovených MŠMT. 
 
 
 
 
 
V Meziboří, dne 27. dubna 2020 
 
 
 
 
 
Mgr. Helena Kripnerová, v.r. 
ředitelka školy 
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