
 

„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: 
 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijetí ve školním roce 2021/2022 
 

Kód a název oboru Délka  
studia 

Forma 
vzdělávání 

Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel   
 
 
 
 
 

3 roky 

 
 
 
 
 
 

denní 

 
 
 
 
 
 

180 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

33-56-H/01 Truhlář 

29-54-H/01 Cukrář 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 

23-55-H/02 Karosář   

36-59-H/01 Podlahář   

36-64-H/01 Tesař   

36-67-H/01 Zedník   

36-52-H/01 Instalatér   

23-52-H/01 Nástrojař  

23-56-H/01 Obráběč kovů   

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 roky denní 15 
 
 

Tímto Dodatkem se upravuje Bod Kritérií označený jako „Výsledky přijímacího řízení“ takto: 
 
 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 19. května 2021 na veřejně přístupném místě ve 
škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na webových stránkách školy: www.sosvsetin.cz. 
 
Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, 
kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
doručení rozhodnutí. 
 
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 22. března 2021 
 
 
 
Mgr. Marek Wandrol 
ředitel školy 

http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/23-68-h-01-mechanik-opravar-motorovych-vozidel/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/41-55-h-01-opravar-zemedelskych-stroju/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/26-51-h-02-elektrikar-silnoproud/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/33-56-h-01-truhlar/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/29-54-h-01-cukrar/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/65-51-h-01-kuchar-cisnik/
http://www.sosvsetin.cz/upload/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/RVP%202355H02%20Karosar.pdf
http://www.sosvsetin.cz/upload/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/RVP%203659H01%20Podlahar.pdf
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/36-64-h-01-tesar/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/36-67-h-01-zednik/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/36-52-h-01-instalater/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/23-56-h-01-obrabec-kovu/

