VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vyhlašuji tímto první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ŽÁKŮ PŘIJÍMANÝCH DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ A POČET TŘÍD
studijní obor
18-20-M/01 Informační technologie
23-41-M/01 Strojírenství
26-41-M/01 Elektrotechnika

předpokládaný počet
přijímaných žáků
30
60
30

počet
otevíraných tříd
1
2
1

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ
Řádně vyplněnou přihlášku nebo přihlášky (protože se uchazeč může přihlásit na dva různé obory na naší škole)
je nutné doručit na ředitelství školy do 1. března 2022.
Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, v platném znění, musí být v přihlášce na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika zdravotní způsobilost
uchazeče ke vzdělávání potvrzena lékařem – kolonka Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Někteří lékaři potvrzují způsobilost pouze na formuláři „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání“. Pak je tento přílohou přihlášky ke vzdělávání. Předvyplněný formulář „Lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ lze stáhnout zde.
DOPORUČENÍ
Nenechávejte podávání přihlášek na poslední chvíli. Můžete-li přihlášky donést osobně, pak je ihned
zkontrolujeme, zaevidujeme a případné chybějící údaje můžete doplnit na místě. Přihlášky budeme přijímat
v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.
PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Pro všechny obory se koná jednotná přijímací zkouška formou písemného testu ze vzdělávacího oboru český
jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace:
-

12. dubna 2022 ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě
13. dubna 2022 ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě

Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče
nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn po vyhodnocení přijímacího
řízení na úřední desce v budově školy a na internetových stránkách školy www.sps-karvina.cz nejpozději dne
29. dubna 2022 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče organizací CERMAT. Nepřijatým
uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí odesláno.
POUČENÍ
Zápisový lístek odevzdá přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče ředitelce školy,
která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se v naší škole výše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat za žáka naší školy a na
jeho místo můžeme přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek musí obsahovat správné údaje o škole
a zvoleném oboru a musí být podepsán stejným zákonným zástupcem jako přihláška ke studiu.
Ve smyslu § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají účastníci
správního řízení právo nahlížet do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Lze
takto učinit po kompletním shromáždění podkladů rozhodnutí dne 28. dubna 2022 od 12:00 do 14:00 hodin na
ředitelství školy.

V Karviné dne 28. ledna 2022

Ing. Česlava Lukaštíková v.r.
ředitelka školy

zveřejněno 31. ledna 2022

