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

Oznámení o změně termínu konání školní přijímací zkoušky v
přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo
(pro uchazeče o studijní obor 64 41 L/51 Podnikání - nástavbové studium, forma studia
dálková)
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 termínů konání školní přijímací
zkoušky.
Protože počet podaných přihlášek k datu 1.3.2021 nepřevýšil předpokládaný počet
přijímaných uchazečů ani není tomuto počtu roven, v souladu s Opatřením obecné povahy
MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 a č. j. MŠMT-1452/2021-1, ředitelka školy rozhodla o
nekonání jednotné přijímací zkoušky. V 1. kole přijímacího řízení uchazeči konají školní
přijímací zkoušku formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

1. Termíny zkoušek:

1. termín – 5. května 2021 od 8.00 hod.
2. termín – 6. května 2021 od 8.00 hod.

2. Přehled oborů vzdělání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Název a kód oboru:

Forma studia:

Podnikání
(64-41-L/51)

dálková (3-letá)

Počet přijímaných/
Počet míst pro odvolání:
30 / 0

3. Datum ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího
řízení:
Hodnocení uchazečů bude ukončeno dne 7. května 2021.
Ředitelka školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě v budově
školy a na webových stránkách školy dne 19. května 2021 od 14.00.
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.
května 2021 v době od 10.00 hod. do 11.30 hod. na sekretariátu školy.
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UPOZORNĚNÍ
Rozhodnutí o přijetí škola uchazečům nezasílá, mohou si jej po datu zveřejnění vyzvednout
osobně na sekretariátu školy.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitelka
školy písemné rozhodnutí o nepřijetí po zveřejnění výsledků přijímacího řízení nejpozději do
21. května 2021.

4. Doplňující informace
Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit
webové stránky školy na adrese www.souzma.cz, kde jsou v záložce Pro uchazeče – Informace
k přijímacímu
řízení
(https://www.souzma.cz/stredni-odborna-skola/ke-stazeni/informace-oprijimacim-rizeni) k dispozici ilustrační testy.

Ing. Lenka Metzlová v.r.
ředitelka školy

Zveřejněno dne 22. března 2021
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