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2. kolo Přijímacího řízení - informace pro uchazeče o studium 
 

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení a zveřejňuje kritéria na základě zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovená kritéria určují rozsah podkladů a způsob zjišťování informací pro rozhodnutí o 

přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Hodnocení probíhá pod přiděleným registračním číslem, 

které je oznámeno zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů. 

Řádně vyplněné přihlášky na předepsaném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 15. 6. 2021. 

Seznam přijatých uchazečů včetně pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení s 

výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě bude zveřejněn 

na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz 

nejdříve 16. 6. 2021. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bude 

pořadí uchazečů zveřejněno pod přiděleným registračním číslem. 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje 

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu se 

nezasílá písemně.  Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu 

nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledku. 
V případě přijetí uchazeče k nástavbovému studiu je třeba do 5 pracovních dnů od oznámení 

rozhodnutí doručit řediteli SŠ potvrzení o nástupu ke studiu, kterým potvrzuje uchazeč svůj 

úmysl vzdělávat se v oboru, na který byl přijat. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude 

odesláno rozhodnutí o nepřijetí spolu s podrobnými pokyny pro odvolání k rozhodnutí o 

nepřijetí. V případě nepřijetí žáka je určen termín pro podání odvolání do 3 pracovních dnů 

ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě volné kapacity mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení před uzavřením 

kola předcházejícího. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze 

přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení (zákon 

č. 561/2004 Sb., § 60d). 

 

V Ostravě 03. 06. 2021     Mgr. Lukáš Šubert   

            ředitel školy 
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