Střední průmyslová škola Zlín
třída Tomáše Bati 4187
1. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení v roce 2021
V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. (Školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje Střední průmyslová škola Zlín druhé kolo přijímacího řízení
pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021 / 2022.
Ve 2. kole přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni na základě hodnocení výsledků klasifikace
výběrových předmětů v prvním pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky podle
zveřejněných kritérií pro hodnocení přijímacího řízení.
Přijímací zkoušky ani centrálně zadávané testy jednotných zkoušek se ve druhém kole
přijímacího řízení nekonají.
Přijímací řízení se uskuteční pro následující počty přijímaných žáků a obory vzdělávání:

Strojírenství

23-41-M/01

5 žáků

Přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení je možno podávat do:
10. června 2021.

2. Náležitosti přihlášky ke vzdělávání
V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění upozorňujeme na § 1, odst. (1), písm. h)
až j), podle nichž uchazeč doloží k přihlášce potřebná rozhodnutí, posudky nebo osvědčení jen
pokud se ho tyto části § 1, odst. (1) týkají.
Uchazeči o vzdělávání doloží v přihlášce v souladu s § 1, odst. (1), písm. g) lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání. Výjimkou jsou
uchazeči, kteří odevzdali přihlášku na SPŠ Zlín v prvním kole přijímacího řízení 2020/21.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení.
Účastníci olympiád a soutěží (poslední ročník plnění povinné školní docházky) z předmětů
matematika, český jazyk, fyzika a cizí jazyk doloží kopii osvědčení s razítkem a podpisem ředitele
ZŠ jako součást přihlášky ke vzdělávání.
Výstupní hodnocení žáka nepožadujeme.

3. Informace a doporučení
Na každé přihlášce bude kromě podpisu nezletilého uchazeče i podpis jednoho zákonného
zástupce, který se stává účastníkem správního řízení. Ten jako jediný je pak oprávněn
ke všem úkonům v přijímacím řízení, např. převzetí rozhodnutí, podpis na zápisovém lístku,
podání odvolání proti nepřijetí uchazeče apod.
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při
přijímacím řízení neprodleně, kdy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům
nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Od tohoto data běží lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku v dané střední
škole. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední
školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Nabízíme a doporučujeme, aby si zákonní zástupci, pokud je to možné, převzali rozhodnutí
o přijetí a nepřijetí přímo v kanceláři školy. Urychlí se tak celé řízení.
Uchazečům, kteří podají přihlášku na některý z oborů v naší škole, ale nebudou moci být přijati,
doporučujeme, aby jejich zákonný zástupce podal do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
žádost o nové rozhodnutí. V případě, že přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v termínu,
aby tak potvrdili zájem o přijetí, bude možno na uvolněná místa přijmout zájemce ještě v rámci
druhého kola na žádost, a to až do naplnění kapacity oboru.

Ve Zlíně 2. června 2021
Ing. Radomír Nedbal, v. r.
ředitel školy

