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PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SPŠEI
Přijímací zkoušky se budou konat formou centrálně zadávaných jednotných didaktických testů ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Výsledky těchto zkoušek budou podkladem ke zpracování celkových výsledků přijímacího řízení
(viz kritéria přijímacího řízení).

OZNÁMENÍ O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UCHAZEČŮM
 Uchazečům budou zaslány informace k organizaci 1. kola přijímacího řízení ve zdejší škole
včetně přiložené pozvánky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání ke zkouškám v určeném
termínu (uchazečům, kteří uvedli v přihlášce zdejší školu jako 1. v pořadí, v 1. termínu,
uchazečům, kteří uvedli v přihlášce zdejší školu jako 2. v pořadí, ve 2. termínu). V případě, že
uchazeč podal 2. přihlášku na školu, ve které se jednotné přijímací zkoušky nekonají, obdrží 2
pozvánky, a to na oba termíny zkoušek.
 Oznámení a pozvánky budou odeslány 16. 4. 2021 doporučeně, příp. do osobní datové schr.
zákonnému zástupci uchazeče / zletilému uchazeči.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – JEDNOTNÝCH TESTŮ
 1. termín: pondělí 3. 5. 2021

2. termín: úterý 4. 5. 2021

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠEK
 Budova školy – vchod z ul. Kratochvílova č. 1490/7
 Zařazení do jednotlivých učeben uchazečům oznámeno pozvánkou
 V přízemí traktu „C“ bude umístěn informační panel s umístěním učeben

UPOZORNĚNÍ NA ORGANIZACI ZKOUŠEK
V SOUVISLOSTI S EPIDEMIOLOGICKÝMI OPATŘENÍMI
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
(zveřejněno i na webu školy) bude uchazeči umožněna přítomnost na přijímací zkoušce pouze
pokud nemá příznaky COVID-19 a před vstupem do budovy školy doloží negativní výsledek testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2, případně náhradní doklad (viz čl. I. a II. MO MZDR).
Testování uchazeče provede škola, ve které je žákem, a to na základě jeho žádosti (viz čl. III. a
IV. MO MZDR). Pokud uchazeč není v tomto šk. r. žákem školy, může testování před zkouškou
na jeho žádost provést zdejší škola. Žádost je možno podat telefonicky nebo e-mailem, a to
nejpozději do 30. 4. 2021 (734369623 / sekretarka@spseiostrava.cz).
Bez doložení výše uvedených dokumentů nebude uchazeč do budovy vpuštěn a tím připuštěn ke
zkouškám.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům nikoliv doprovázejícím osobám.

ČASOVÝ ROZVRH ZKOUŠEK
Uchazeč se dostaví před budovu školy v čase: 7.45 – 8.00 h (uvedeno i v pozvánce)
8:15
8:45
10:10
10:15
11:05
11:25
12:35

- 8:45 h - prezence uchazečů v učebně, administrace zkoušky
- 10:10 h - didaktický test z matematiky
- 10:15 h - závěrečná administrace zkoušky
- 11:05 h - přestávka (bez možnosti opustit budovu školy)
- 11:25 h - prezence, administrace zkoušky
- 12:35 h - didaktický test z českého jazyka a literatury
- 12:50 h - závěrečná administrace zkoušky, informace k přijímacímu řízení, dotazníkové šetření

Uchazeči s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek budou mít rozvrh upraven dle
doporučení školského poradenského zařízení, které předložili k přihlášce ke vzdělávání (prodloužení
času). Časový rozvrh jim bude oznámen při prezenci.
Předpokládané ukončení zkoušek u těchto uchazečů:
- s časovým navýšením 25 %: 13.10 h
- s časovým navýšením 50 %: 13.40 h
- s časovým navýšením 100 %: 14.55 h

KE ZKOUŠKÁM SI UCHAZEČ PŘINESE:
- doklad stanovený ministerstvem zdravotnictví (uvedeno na 1. straně tohoto oznámení)
- ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor FFP2, KN 95 nebo obdobný prostředek
- pozvánku (viz příloha) + průkaz totožnosti (jakýkoliv průkaz s fotografií)
- povolené pomůcky ke zkouškám: uvedeny v přiložené pozvánce

INFORMACE K PRŮBĚHU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Uchazeči, který se pro vážné důvody ke zkouškám v určeném termínu nedostaví a svou neúčast
písemně omluví nejpozději do 3 dnů řediteli školy, (do 6. 5. resp. do 7. 5. 2021), bude umožněno
jejich vykonání v náhradním jednotném termínu (2. 6. resp. 3. 6. 2021).
Výsledky jednotné přijímací zkoušky budou školám zpřístupněny 19. 5. 2021.

Podklad pro vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí - seznam uchazečů v pořadí podle výsledků
zpracovaných dle stanovených kritérií přijímacího řízení bude zveřejněn 19. 5. 2021
v odpoledních/večerních hodinách; tento seznam bude informační - bez váhy rozhodnutí podle
správního řádu.
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají
účastníci správního řízení (uchazeči) a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním, a to dne 20. 5. 2021 v době 8.00 - 13.00 h na ředitelství školy – 6. NP
traktu „A“ budovy školy, vchod z ul. Matiční č. 20 (týká se zejména uchazečů umístěných tzv. pod
čarou); účastníci řízení a jejich zákonní zástupci mají rovněž, dle § 38 odst. 1 Správního řádu, právo
nahlížet do spisu.
Předpokládaný termín vydání rozhodnutí o přijetí /nepřijetí ke vzdělávání: 20. 5. 2021.
Rozhodnutí o přijetí budou uchazečům oznámena v souladu s § 183 odst. 2 Školského zákona
zveřejněním seznamu uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče; předpokládaný termín
zveřejnění: 20. 5. 2021 v odpoledních/večerních hod. (zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí
o přijetí za oznámená).
Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně – do vlastních rukou, příp. do osobní datové
schránky, zákonnému zástupci uchazeče/zletilému uchazeči.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu traktu
„A“ budovy školy (vchod z ul. Matiční č. 20) pod registračními čísly uchazečů.
Všem uchazečům škola zašle informativní výpisy výsledků didaktických testů, a to e-mailem
prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (pokud budou školám zpřístupněny).

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Přijatý uchazeč stvrdí svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku zdejší školy odevzdáním zápisového
lístku.
Zápisový lístek bude možno odevzdat nejdříve v den oznámení rozhodnutí.
Upozorňuji na ustanovení § 60g, odst. 6 a 7 Školského zákona:
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke
vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se
také považuje za odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních
služeb.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle
odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
JSOU UVEDENY I V OZNÁMENÍ, ZASLANÉM UCHAZEČŮM

