Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Oznámení změny termínu ukončení hodnocení uchazečů a
zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
1.kolo
(pro uchazeče o učební obory H a E)
V souladu s platným zněním opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění
opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1a č. j.
MSMT-4337/2021-6) ředitelka školy oznamuje změnu termínu ukončení hodnocení
uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

1. Termín: 19. května 2021
(uchazeči písemné přijímací zkoušky nekonají)

2. Přehled oborů vzdělání a počet přijímaných žáků:
Uchazeči o studium mohou podávat přihlášky do těchto oborů:

Počet přijímaných/
Počet míst pro odvolání:

Učební obory 3-leté (ukončeno VL)
23 51 H/01 Strojní a automobilový mechanik
41-51-H/01 Farmář
41 52 H/01 Zahradník-aranžér
65 51 H/01 Kuchař-číšník

17 / 0
13 / 0
17 / 0
17 / 0

Učební obory 3-leté určené pro žáky se spec. vzděl. potřebami (ukončeno VL)
41 55 E/01 Opravářské práce
41 52 E/01 Zahradnické práce
65 51 E/01 Kuchař-asistent
29 51 E/01 Cukrář

8/0
8/0
8/0
8/0

3. Termíny pro podání přihlášek ke vzdělávání:
Příjem přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. 3. 2021 (datum osobního podání na
sekretariátě školy, datum doručení dopisu). Postup přijímání uchazečů pro přijímací řízení je
stanoven kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení.
Formuláře přihlášek
Najdete na webových stránkách MŠMT ČR http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 nebo na stránkách
školy www.souzma.cz
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UPOZORNĚNÍ
Přihláška musí být řádně vyplněná, potvrzená lékařem a podepsaná (nezletilý uchazeč a jeho
zákonný zástupce, zletilý uchazeč). V případě, že přihláška nebude mít všechny náležitosti,
nemůže být přijata a musí být vrácena k doplnění chybějících údajů.

4. Datum ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího
řízení:
19.5. 2021 od 14.00 hod.
V souladu s § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, budou výsledky přijímacího řízení ke
střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů vyhlášeny formou vydání seznamu přijatých
uchazečů, u nepřijatých uchazečů zasláním písemného rozhodnutí.
Nahlédnutí do spisu a právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, má uchazeč právo
nahlédnout do spisu týkajícího se správního řízení a podle § 36 téhož zákona má právo
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. S podklady pro vydání rozhodnutí se mohou uchazeči
seznámit nahlédnutím do spisu dne 19.5. 2021 v době od 13.00 hod. do 13.30 hod. na
sekretariátu školy.
UPOZORNĚNÍ
Rozhodnutí o přijetí škola uchazečům nezasílá, mohou si jej po datu zveřejnění vyzvednout
osobně na sekretariátu školy.

5. Termín odevzdání zápisového lístku:
V případě kladného rozhodnutí o přijetí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj.do 2.6.
2021).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole a Základní škole, Město Albrechtice,
příspěvková organizace, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o
přijetí uchazeče ke vzdělávání (§ 60g, odst.6, 7, školského zákona) v dané škole.
Informace o zápisovém lístku
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, v
ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa
trvalého bydliště uchazeče.
Zápisový lístek lze obdržet trojím způsobem:
1. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek elektronicky prostřednictvím elektronického
formuláře. Zápisový lístek bude po vyplnění elektronické žádosti zaslán poštou na uvedenou
adresu.
2. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek písemně prostřednictvím písemné žádosti.
o Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (formát ODT,
velikost 7 kB)
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o Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (formát PDF,
velikost 139 kB)
o Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (formát DOC,
velikost 33 kB)
Vyplněný formulář zašlete na adresu:
Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
oddělení správy škol
28. října 117
702 18 Ostrava
Následně bude zápisový lístek zaslán poštou.
3. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadu. Mladším 18 let vyzvedává
zápisový lístek zákonný zástupce (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost
zákonného zástupce - občanský průkaz, cestovní doklad). Žadatelé starší 18 let si lístek
vyzvednou osobně (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost - občanský průkaz,
cestovní doklad) nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže
zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).
o Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole s plnou mocí
(formát ODT, velikost 7 kB)
o Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole s plnou mocí
(formát PDF, velikost 141 kB)
o Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole s plnou mocí
(formát DOC, velikost 32 kB)

Kontakty
V případě dotazů ve věci vydávání zápisových lístků kontaktujte vyřizujícího referenta:
Pavla Nyklová (e-mail: pavla.nyklova@msk.cz, tel.: 595 622 358)

Ing. Lenka Metzlová v.r.
ředitelka školy

Zveřejněno dne 22. března 2021
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