
 

„Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání 
 pro školní rok  2021/2022“ - dodatek 

 

V návaznosti na Opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3, opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a zejména 
pak dodatků č.j. MSMT-4337/2021-1 a č.j. MSMT-4337/2021-6, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
je vydán tento Dodatek Kritérií přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání pro školní rok 2021/2022 (dále jen „kritéria“) 
pro níže uvedené obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:  39-41-L/01 Autotronik 
        65-41-L/01 Gastronomie 
        23-68-H/01 Mechanik seřizovač   
        64-41-L/01 Podnikání 

Dodatkem se upravují následující body Kritérií takto: 
1. Organizace přijímacího řízení a organizace jednotné přijímací zkoušky. 
2. Výsledky přijímacího řízení. 

 

1) ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 Organizace jednotné zkoušky – písemné testy jednotné přijímací zkoušky budou probíhat v prvním kole 
přijímacího řízení ve dvou termínech.  

 Termín konání písemných testů jednotné zkoušky: 
 

První kolo –  
první termín 

První kolo –  
druhý termín 

Náhradní termín 
k prvnímu termínu 

Náhradní termín  
k druhému termínu 

3. 5. 2021 4. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021 
 

Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou 
přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole 
uvedené na přihlášce, která jednotnou zkoušku koná.  
 

2) VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín svým ředitelem zveřejní výsledky 1. kola přijímacího řízení na veřejně přístupném 
místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.sosvsetin.cz). Výsledky didaktických testů z prvního a druhého 
termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici 19. května 2021. Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel 
školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče a zpřístupnění výsledků testů středním školám Centrem  – a to 
nejdříve dne 19. května 2021 a nejpozději do 21. května 2021. 
 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví správní orgán ředitelem školy jejich pořadí  
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledky řízení 
u každého uchazeče se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň 
na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. 
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá  
po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené. 
 

Poučení o odevzdání zápisového lístku platí pouze pro obory:   Autotronik, Mechanik seřizovač, Gastronomie 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání 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 včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 
poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl 
vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 
vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že byl přijat 
na základě odvolání nebo že ho uplatnil na konzervatoři nebo střední škole s talentovou zkouškou ho lze uplatnit podruhé.  
 

Ve Vsetíně dne 19. března 2021 
 
 
 
Mgr. Marek Wandrol v.r. 
ředitel školy 

http://www.sosvsetin.cz/

