
Výsledky odvolacího řízení I. kola přijímacího řízení do oborů 
vzdělání ukončených výučním listem pro školní rok 2018/2019 
 

Datum zveřejnění: 14. 5. 2018 

Ředitel Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín, dle § 87 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s ohledem na uvolněná místa po přijatých uchazečích, 

kteří neodevzdali v zákonném termínu zápisový lístek,  

mění své původní rozhodnutí 

o nepřijetí a vyhovuje odvolání uchazečům, kteří v souladu se stanoveným pořadím (§ 60, 
odst. 14 školského zákona) nemohli být přijati z kapacitních důvodů ke studiu, ale splnili 
podmínky přijímacího řízení a podali odvolání proti nepřijetí. Ředitel školy respektuje pořadí 
uchazečů, kteří se odvolali a skončili na prvních místech za těmi, kterým již kladné 
rozhodnutí bylo vydáno. 
 

OBORY VZDĚLÁNÍ – pouze obory ukončené výučním listem !!! 
 

Obor/Kód oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 

Identifikační číslo  

1419 Přijat na odvolání 

1436 Přijat na odvolání 

1412 Přijat na odvolání 

1443 Přijat na odvolání 

 
 

Obor/Kód oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů                                                                     

 

Identifikační číslo  

1359 Přijat na odvolání 

1339 Přijat na odvolání 

1335 Přijat na odvolání 

1312 Přijat na odvolání 

1337 Přijat na odvolání 

1323 Přijat na odvolání 

1311 Přijat na odvolání 

1316 Přijat na odvolání 

1324 Přijat na odvolání 

1341 Přijat na odvolání 

1355 Přijat na odvolání 

 
 

Obor/Kód oboru 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 

 

Identifikační číslo  

1509 Přijat na odvolání 

1508 Přijat na odvolání 

1513 Přijat na odvolání 

 



 

Obor/Kód oboru 34-57-H/01 Knihař 

 

Identifikační číslo  

1202 Přijat na odvolání 

1213 Přijat na odvolání 

1205 Přijat na odvolání 

 
 

Obor/Kód oboru 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud                                             

  

1105 Přijat na odvolání 

1103 Přijat na odvolání 

1119 Přijat na odvolání 

1124 Přijat na odvolání 

1104 Přijat na odvolání 

 
 
Důležité upozornění: 

Přijatým uchazečům již nebude rozesláno žádné další rozhodnutí o přijetí ke studiu!! 

 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na internetových stránkách školy a na úřední 

desce v přízemí budovy školy začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků.  

 

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o studium daného oboru odevzdáním zápisového 

lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na ředitelství školy. 

Zároveň si mohou převzít změnu původního rozhodnutí o nepřijetí ke studiu zvoleného 

oboru ve Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín. 

Po tomto termínu budou uvolněná místa nabídnuta dalším uchazečům o vzdělávání 

v dalších kolech přijímacího řízení!!! 

 


