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Obecné informace pro zájemce o studium na SŠT:  

1. ZÁJEMCI O MATURITNÍ OBORY (včetně nástavbového studia):  
1. Přijímací zkoušky se budou konat formou jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a 

literatury a Matematiky. (Dále viz: Kritéria – 4-leté obory M; 4-leté obory L; nástavbové 
studium)  

2. Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech: 

1.termín: úterý 12.dubna 2022 

2.termín: středa 13. dubna 2022 

3. Náhradní termín je stanoven:  

1.termín: úterý 10. května 2022 

2.termín: středa 11.května 2022 

 

Naše škola zveřejní výsledky nejpozději v pátek 30. dubna 2022 na veřejně přístupném místě ve 
škole  a také na www.kourilkova8.cz v záložce „PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ“.  

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.  
Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí.  
Podle §16 odst. 1. vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném 
znění, není pro potřebu odvolacího řízení stanoveno volné místo.  
V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče 
nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.   

2. ZÁJEMCI O UČEBNÍ OBORY:  
Žáci a uchazeči o studium tříletých oborů budou přijímání na základě průměrného prospěchu ze 
ZŠ.   

Rozhodnutí  o  přijetí  bude  zveřejněno  nejdříve  v  pátek  22.  dubna  2022  na  veřejně  přístupném 
místě ve škole  a také na www.kourilkova8.cz v záložce „PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ“ (dále viz: Kritéria – 
3leté obory H, E).  

3. DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:  

• Přihláška k dennímu studiu i nástavbovému studiu:   

• Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli 
školy do 1. března 2022. Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na své základní škole, 
kde plní povinnou školní docházku (uchazeč, který již není na ZŠ, si ji může stáhnout z webových stránek 
školy, MŠMT nebo Olomouckého kraje).  



• Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat zvolený 
obor, s výjimkou uchazečů nástavbového studia.  

• Žáci se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) nebo žáci se zdravotním postižením 
přiloží k přihlášce doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného 
školského poradenského zařízení. Tyto postupují podle novely vyhlášky o přijímacím 
řízení č. 244/2018, v platném znění.  

• U cizinců nebo uchazečů o studium, kteří ukončili základní nebo střední vzdělání bez 
maturity v zahraničí, se bude postupovat podle příslušných předpisů (§ 20 odst. 3 ŠZ), 
minimálně musí doložit doklad o zvládnutí základů českého jazyka a literatury 
(podrobnější  informace  k  nostrifikaci  podá  příslušný  referent  na  OŠMT  krajského 
úřadu).  

• Zápisový lístek:  
• Svůj  úmysl  vzdělávat  se  na  SŠT  Přerov  potvrdí  uchazeč  nebo  zákonný  zástupce 

nezletilého uchazeče po přijímacích zkouškách odevzdáním zápisového lístku (mimo 
nástavbového studia) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.  

o Lhůta  pro  uplatnění  zápisového  lístku  běží  ode  dne,  kdy  ředitel  školy  zveřejní  seznam 
přijatých uchazečů a trvá 10 pracovních dnů.  

• V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanové lhůtě se uchazeč vzdává práva 
být žákem daného oboru a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem.  

• Vzetí zápisového lístku zpět je možné v případě uplatnění na druhé škole teprve po 
úspěšném odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je „Rozhodnutí o přijetí“ na 
základě odvolání.  

• Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.  

• Seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy 
www.kourilkova8.cz .  

• Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny.  

  

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (pouze 
se nebudou konat jednotné písemné příjímací zkoušky a kritéria budou pro další případná kola včas 
zveřejněna).  

  

V Přerově dne 31. 1. 2022 

Mgr. František Šober, ředitel školy  
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