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2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

 

Ředitelka střední školy rozhodla o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ve 

školním roce 2021/2022 takto: 
Přijímací řízení se bude konat v souladu s § 16, § 20, § 59 odst. 1. a § 60 odst. 2, 3 a 4 školského 

zákona č. 561/2004 Sb., dále podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání, podle 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a  podle zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny, vše výše uvedené ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců: 
Cizinci absolvují pouze test z matematiky. Cizinec bude zařazen v rámci pořadí uchazečů 

konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky (plus 

bodové hodnocení za ostatní kritéria) – redukované pořadí uchazečů.  

Úroveň znalosti českého jazyka bude ověřena při pohovoru. 

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona, se 

v příjímacím řízení uplatní zák. 67/2022 Sb. ve znění pozdějších předpisů.   

 

Zdravotní způsobilost 
Podmínkou zařazení uchazeče do přijímacího řízení je i potvrzení zdravotní způsobilosti pro daný 

obor vzdělávání lékařem (na přihlášce ke vzdělávání). 

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o vzdělávání, aby při lékařské prohlídce pro stanovení 

zdravotní způsobilosti žáka poskytli lékaři v zájmu bezpečnosti a ochrany svého dítěte (nezletilého) 

všechny relevantní podklady týkající se fyzického i psychického zdraví svého dítěte (nezletilého) 

k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání. 

 

Termíny podání přihlášky, přijímací zkoušky a zveřejnění výsledků přijímacího 

řízení: 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 budou zveřejněny na 

www.skolasumperk.cz v záložce Přijímací řízení a na veřejně přístupném místě – úřední desce 

školy.  

 

Pro 4-leté maturitní obory: 

 termín podání přihlášky  do 31. 5. 2022 

 termín přijímacích zkoušek  13. 6. 2022 

 termín vyhlášení výsledků  14. 6. 2022 

Zveřejnění kritérií a počtu volných míst dne 18. 5. 2022. 

 

Pro 3-leté učební obory: 

 termín podání přihlášky  31. 5. 2022 

 termín vyhlášení výsledků  14. 6. 2022 

Zveřejnění kritérií a počtu volných míst dne 13. 5. 2022 
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