
 Výsledková listina přijímacího  řízení ze dne 25. 5. 2017 

 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

 

 2. termín 

 

 
 Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů 

pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům nebo 

zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí doporučeně do vlastních 

rukou.  

 Podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí uchazeč nebo 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče denního studia svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole technické a 

dopravní, Ostrava-Vítkovice, p.o., odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do deseti pracovních dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě 

předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

 Podle § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nepotvrdí-li uchazeč 

nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole 

technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, p.o., podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle 

předchozího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední škole 

technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, p.o. 
   

 Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

 1. 347 46.5 přijat 

 2. 346 15.0 přijat 

                                                  Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 

 1. ATE 34 44.5 přijat 

 2. ATE 32 31.0 přijat 

 3. ATE 33 13.0 přijat 

   Obor: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 1. ELM 23 16.0 přijat 

 Obor: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 1. MA 77 50.0 přijat 

 2. MA 76 11.0 přijat 

 Obor: 23-61-H/01 Autolakýrník 

 1. AL 15 70.5 přijat 

 2. AL 16 27.5 přijat 

 3. AL 14 1.5 přijat 

         Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 1. SM 14 37.5 přijat 

 2. SM 15 31.5 přijat 

 3. SM 16 21.0 přijat 

 4. SM 13 8.0 přijat 

 Obor: 23-43-L/51 Provozní technika  

 1. PR 4 45.1 přijat 

 2. PR 9 35.7 přijat 

 3. PR 7 33.6 přijat 

 4. PR 6 31.8 přijat 

 5. PR 8 19.6 přijat 

 6. PR 3 10.1 přijat 

 7. PR 1 4.5 přijat 

 8. PR 2 2.8 přijat 

 9. PR 5 2.4 přijat 

 10. PR 10 2.1 přijat 


