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Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 – I. kolo 

 
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 

prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání Podnikání 64-41 L/51, 
denní a dálkové formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017. 

 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16, § 60 odst. 17 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola 
podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., Kroměříž, Tovačovského 337, zveřejňuje 
seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího 
řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání Podnikání, kód 64-41-L/51, denní a dálkové 
formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017, který obsahuje: 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, 
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem  

 

Pořadí Registrační číslo Rozhodnutí 

1 NSD210 přijat 

2 NSD207 přijat 

3 NS209 přijat 

4 NS208 přijat 

5 NS216 přijat 

6 NSD/205 přijat 

7 NS206 přijat 

8 NSD211 přijat 

9 NSD218 přijat 

10 NSD203 přijat 

11 NSD219 přijat 

12 NS201 přijat 

13 NSD204 přijat 

14 NSD214 přijat 

15 NSD212 přijat 

16 NSD215 přijat 

17 NS202 přijat 

18 NSD220 přijat 

19 NSD213 přijat 

20 NSD217 přijat 

 

http://www.spos.cz/


Kritéria přijímacího řízení jsou uveřejněna na webové stránce školy - http://www.spos.cz – 
rubrika „Rodiče a uchazeči“. 
 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí             
ke vzdělání, za oznámená. 
 
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se neodesílá poštou na adresu zákonného zástupce uchazeče 
a je k dispozici k vyzvednutí v sekretariátě školy – tel. 577 215 314. 

 

 
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem  

22. dubna 2016 

 
 
 

Vyvěšeno: 22.4. 2016 
Sejmuto: 
 
 
 
 
 

Zlín, 22. dubna 2016       Mgr. David Martinek v.r. 
        ředitel školy 

http://www.spos.cz/

