
           Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, 
        příspěvková organizace                                          

          Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno 
 
 
 
 

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení  
do 1. ročníku vzdělávání v nástavbovém studiu  

na školní rok 2017/18 

 
 

pro denní i dálkovou formu nástavbového studia ukončeného 

maturitní zkouškou 
 
 
 
V souladu se zněním § 59 a následujících, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky 
MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitel školy stanovil: 

 

a) pro denní i dálkovou formu nástavbového studia se konají jednotné přijímací zkoušky 
z českého jazyka a literatury a z matematiky s využitím centrálně zadávaných a 
vyhodnocovaných jednotných státních testů v souladu s § 60c zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, v platném znění; testy jsou obsahově vymezeny v Rámcovém vzdělávacím 
programu pro střední školství, uchazeči o studium obdrží na tyto testy včas pozvánku 

 

b)   další kritéria pro všechny uchazeče do oboru vzdělání a formy vzdělávání 
 

c)   předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
 
 
 

Druh a délka 
studia 

Kód 
oboru 

Název oboru Předpokládaný 
počet  

přijímaných 
uchazečů 

  Lékař -    
zdravotní     
  způsobil. 
    

 
     

    nástavbové   
       studium 
   pro uchazeče, kteří  
získali střední vzdělání 
    s výučním listem 
 

 
23-43-L/51 
 

Provozní technika  
2- leté denní 

30     ANO 

 
23-43-L/51 
 

Provozní technika  
      3- leté dálkové 

30     NE 

 
 
Na přihlášce uchazeče o nástavbové studium je nutné uvést čitelně rodné číslo uchazeče, 
platnou e-mailovou adresu a telefonní kontakt. 
 
 
Pro 1. kolo přijímacího řízení v denní i dálkové formě vzdělávání může uchazeč podat                 
2 přihlášky ke studiu na dvě střední školy nebo na jednu střední školu na dva různé obory. 
Uchazeč odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu nebo na každý vybraný 
obor na jedné střední škole zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!  
 
 
 



           Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 
        příspěvková organizace                                          

          Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno 
 
 
 
Obě přihlášky musí být podepsány zletilým uchazečem nebo zákonným zástupcem nezletilého 
uchazeče a potvrzeny střední školou (v případě žáka 3. ročníku učebního oboru).  Uchazeč, 
který již vykonal závěrečnou zkoušku a vlastní výuční list, doloží k přihlášce úředně ověřené 
kopie vysvědčení ze 3. ročníku učebního oboru a výučního listu. 
Pokud se pro některou ze středních škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na 
přihlášku pro tuto školu, popř. obor.  
 
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR, který buď 
obdrží na SŠ, nebo ho lze zakoupit v prodejnách SEVT, popř. stáhnout na internetové stránce 
naší školy www.sstebrno.cz. Přihlášky pro denní i dálkovou formu vzdělávání se podávají        
do 1. března 2017 osobně na adrese školy nebo poštou na adresu SŠTE Brno, Olomoucká, 
příspěvková organizace, Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno. Z důvodu kontroly úplnosti údajů na 
přihlášce se doporučuje osobní odevzdání přihlášky.  
 
Další skutečnosti, které mohou ovlivnit přijímací řízení, je nutné doručit spolu s přihláškou 
osobně nebo zaslat poštou na adresu školy nejpozději do 1.3.2017. Jsou to zejména potvrzení 
z pedagogicko-psychologické poradny nebo školského poradenského zařízení o specifických 
poruchách učení apod.   
 

V 1. kole přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška ve dvou termínech – 1. termín 
středa 12. dubna a 2. termín středa 19. dubna 2017. Uchazeči se zúčastní obou termínů na 
školách podle pořadí škol nebo oborů na jedné škole uvedených na přihlášce.  
 

Výsledky přijímacího řízení pro nástavbové studium všech forem vzdělávání budou 
zveřejněny na úřední desce před vstupem do areálu školy a na internetové stránce školy  
www.sstebrno.cz neprodleně po doručení výsledků z Centra pro zjišťování výsledků 
vzdělávání. 
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče písemným potvrzením zájmu o studium řediteli školy, který rozhodl o 
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí 
na internetové stránce školy www.sstebrno.cz a na úřední desce před vstupem do areálu 
školy.  
 
V souladu se zněním § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy 
vyhoví v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale jeho 
žádost byla zamítnuta pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v 
důsledku neodevzdání písemných potvrzení zájmu o studium úspěšnými uchazeči, a za 
předpokladu dodržení pořadí uchazečů. 
 

V případě nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech 
vzdělání v 1. kole přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy neprodleně 2. kolo přijímacího řízení. 
Termíny a kritéria dalších kol budou zveřejněny opět na úřední desce před vstupem do areálu 
školy a na internetové stránce školy  www.sstebrno.cz.  
 
V Brně dne 25. 1. 2017 
               
 
 
 
 

Ing. Lubomír Štefka  
       ředitel školy 
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