
Výsledky přijímacích zkoušek 
 

Kolo: 1. kolo 

Termín: 1. termín 
 

Obor: Cestovní ruch  (65-43-N/01) 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

41  Přijat na základě přijímací zkoušky 

69  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

95  Přijat na základě přijímací zkoušky 

98  Přijat na základě přijímací zkoušky 

103  Přijat na základě přijímací zkoušky 

108  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

112  Přijat na základě přijímací zkoušky 

126  Přijat na základě přijímací zkoušky 

137  Přijat na základě přijímací zkoušky 

144  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 10 (8/2) 
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Obor: Sociální práce  (75-32-N/01) – kombinovaná forma vzdělávání 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

100  Přijat na základě přijímací zkoušky 

118  Přijat na základě přijímací zkoušky 

123  Přijat na základě přijímací zkoušky 

159  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 4 (4/0) 
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Obor: Management sportovních aktivit  (64-31-N/07) 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

15  Přijat na základě přijímací zkoušky 

43  Přijat na základě přijímací zkoušky 

80  Přijat na základě přijímací zkoušky 

96  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 4 (4/0) 
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Obor: Diplomovaný zubní technik  (53-44-N/11) 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

7  Přijat na základě přijímací zkoušky 

11  Přijat na základě přijímací zkoušky 

12  Přijat na základě přijímací zkoušky 

68  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

74  Přijat na základě přijímací zkoušky 

89  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

146  Přijat na základě přijímací zkoušky 

170  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 8 (6/2) 
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Obor: Bezpečnost obyvatelstva  (68-42-N/06) – denní forma vzdělávání 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

25  Přijat na základě přijímací zkoušky 

30  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

58  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

62  Přijat na základě přijímací zkoušky 

63  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

64  Přijat na základě přijímací zkoušky 

72  Přijat na základě přijímací zkoušky 

93  Přijat na základě přijímací zkoušky 

119  Přijat na základě přijímací zkoušky 

129  Přijat na základě přijímací zkoušky 

151  Přijat na základě přijímací zkoušky 

155  Přijat na základě přijímací zkoušky 

173  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

174  Přijat na základě přijímací zkoušky 

177  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 15 (10/5) 
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Obor: Systémový administrátor IT  (26-47-N/16) 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

19  Přijat na základě přijímací zkoušky 

61  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

117  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 3 (2/1) 
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Obor: Diplomovaný oční optik  (39-43-N/02) – denní forma vzdělávání 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

28  Přijat na základě přijímací zkoušky 

47  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

91  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

104  Přijat na základě přijímací zkoušky 

122  Přijat na základě přijímací zkoušky 

132  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

139  Přijat na základě přijímací zkoušky 

168  Přijat na základě přijímací zkoušky 

172  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 9 (6/3) 
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Obor: Diplomovaný oční optik  (39-43-N/02) – kombinovaná forma vzdělávání 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

42  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

84  Přijat na základě přijímací zkoušky 

88  Přijat na základě přijímací zkoušky 

110  Přijat na základě přijímací zkoušky 

113  Přijat na základě přijímací zkoušky 

114  Přijat na základě přijímací zkoušky 

124  Přijat na základě přijímací zkoušky 

125  Přijat na základě přijímací zkoušky 

131  Přijat na základě přijímací zkoušky 

140  Přijat na základě přijímací zkoušky 

147  Přijat na základě přijímací zkoušky 

160  Přijat na základě přijímací zkoušky 

161  Přijat na základě přijímací zkoušky 

162  Přijat na základě přijímací zkoušky 

163  Přijat na základě přijímací zkoušky 

164  Přijat na základě přijímací zkoušky 

165  Přijat na základě přijímací zkoušky 

166  Přijat na základě přijímací zkoušky 

167  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 19 (18/1) 
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Obor: Bezpečnost obyvatelstva  (68-42-N/06) – kombinovaná forma vzdělávání 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

3  Přijat na základě přijímací zkoušky 

8  Přijat na základě přijímací zkoušky 

22  Přijat na základě přijímací zkoušky 

38  Přijat na základě přijímací zkoušky 

40  Přijat na základě přijímací zkoušky 

45  Přijat na základě přijímací zkoušky 

46  Přijat na základě přijímací zkoušky 

60  Přijat na základě přijímací zkoušky 

82  Přijat na základě přijímací zkoušky 

92  Přijat na základě přijímací zkoušky 

102  Přijat na základě přijímací zkoušky 

115  Přijat na základě přijímací zkoušky 

120  Přijat na základě přijímací zkoušky 

136  Přijat na základě přijímací zkoušky 

138  Přijat na základě přijímací zkoušky 

141  Přijat na základě přijímací zkoušky 

149  Přijat na základě přijímací zkoušky 

156  Přijat na základě přijímací zkoušky 

176  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 19 (19/0) 
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Obor: Sociální práce  (75-32-N/01) – denní forma vzdělávání 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

52  Přijat na základě přijímací zkoušky 

53  Přijat na základě přijímací zkoušky 

79  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

107  Přijat na základě přijímací zkoušky 

116  Přijat na základě přijímací zkoušky 

121  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

133  Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

148  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 8 (5/3) 
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Obor: Veřejná správa  (68-43-N/05) – denní forma vzdělávání 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

49  Přijat na základě přijímací zkoušky 

85  Přijat na základě přijímací zkoušky 

94  Přijat na základě přijímací zkoušky 

134  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 4 (4/0) 
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Obor: Veřejná správa  (68-43-N/05) – kombinovaná forma vzdělávání 
 

ID uchazeče  Výsledek přijímacího řízení 

16  Přijat na základě přijímací zkoušky 

77  Přijat na základě přijímací zkoušky 

78  Přijat na základě přijímací zkoušky 

105  Přijat na základě přijímací zkoušky 

130  Přijat na základě přijímací zkoušky 

157  Přijat na základě přijímací zkoušky 

Počet uchazečů (přijatých/nepřijatých): 6 (6/0) 
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