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Sdělení pro uchazeče nebo jejich zákonné zástupce, 
kteří se hlásí na učební obory. 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán vydalo dne 15. 3. 2021 
opatření obecné povahy č. j.  MSMT-4337/2021-6, kde došlo ke změně termínu pro vyhlášení výsledků 
přijímacího řízení a zároveň byl upraven i termín pro odevzdání zápisových lístků. 
 
✓ Přijímací řízení proběhne v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., vyhláškou 

č. 353/2016 Sb., zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s opatřením 
obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-6, formou výběrového řízení bez Vaší účasti                          
dne 19. května 2021. 
 

✓ Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte 
možnost dne 17. května 2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin v místnosti č. 115 vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí.  

 
✓ Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod evidenčními čísly) bude 

zveřejněno dne 19. května 2021 
- na úřední desce ve vestibulu školy na ulici Moravská 2, Ostrava-Vítkovice 
- na webových stránkách školy www.sstd.cz v odkazu „Přijímací řízení“ 
 

✓ Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí, to je dne 2. června 2021, přičemž dnem oznámení rozhodnutí je den 
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení 
u každého uchazeče. 

 
Všechny ostatní obecné pokyny a postupy zůstávají v platnosti zákona č. 561/2004 Sb. školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Ing. Stanislav Zapletal v.r. 
ředitel školy 
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