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Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči, 
 
blíží se termín, kdy podle zákona budeme moci zveřejnit výsledky přijímacího řízení do tříletých učebních 
oborů s výučním listem (maturitní si ještě musí počkat). 
 
V pátek 22. 4. 2022 ráno se na úřední desce před recepcí školy a současně na webových stránkách 
https://www.sstebrno.cz/prijimaci-rizeni-na-skolni-rok-2021-2022-3/ objeví seznamy přijatých a nepřijatých 
uchazečů. 
 
V zahajovacím dopise jste obdrželi číslo, pod kterým si najdete svoje umístění ve výsledkových listinách. 
 
Písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si přijděte vyzvednout ve stejný den odpoledne, tedy  
v pátek 22. 4. 2022 od 15:30 do 17:00 hod. Organizačně Vás bude navigovat služba na vrátnici a ve vchodu  
do budovy A i B. 
 
Pokud jste podali jen jednu přihlášku nebo nečekáte na výsledky maturitních oborů, vezměte s sebou i zápisový 
lístek a pokud jste se rozhodli nastoupit k nám, můžete jej ihned zapsat a potvrdit tak Váš zájem o studium  
u nás, na Olomoucké. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jedenkrát! (dle § 60a odst. 7 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
v platném znění) a přenést také pouze jednou, a to pouze na odvolání. 
 
Pokud jste se našli na seznamu nepřijatých, přijďte si pro rozhodnutí také, naši pracovníci Vám poradí co dál  
– zda a jak podat odvolání, jaké jsou další možnosti apod. Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium podávají  
2 přihlášky, nelze výsledky umístění v pořadí předvídat, ale možnost k přijetí mohou mít i uchazeči na 
spodnějších místech. 
 
Máte také možnost nahlížet do spisu ve smyslu §38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, které se koná  
ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 15:00 do 17:00 hod. Při tomto nahlížení Vám však nesmíme sdělit ani umístění, ani 
výsledek přijímacího řízení (přijat/nepřijat), pouze můžete nahlížet do Vaše spisu na dokumenty, které jste nám 
doručili (přihláška, zpráva z poradny apod.). 
 
Ve čtvrtek i v pátek Vám budeme k dispozici v učebnách dle rozpisu, který se dozvíte na recepci v den konání 
akce. Pouze Vás poprosím o shovívavost při větším náporu Vás rodičů a uchazečů v jeden okamžik, a také 
upozorňuji na omezenou kapacitu našeho parkoviště, proto prosím zvažte nutnost parkování přímo před školou 
či možnosti využití hromadné dopravy. 
 
Děkuji za Váš zájem a těšíme se na Vás 
 

Ing. Pavel Meňhart 
zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
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