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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - DODATEK 

 

Ředitelka Soukromé střední odborné školy InterDACT s. r. o.,   upravuje termín školní přijímací 

zkoušky v souladu s MŠMT jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 

4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správní řád“). Nové termíny se řídí opatřením obecné povahy vydaném MŠMT                      

č.j.: MŠMT – 4337/2021-6. 

 

Ředitelka školy stanovuje konkrétní termín školní přijímací zkoušky na 5. května 2021 a to od 

8.00 hodin. Náhradní termín školní přijímací zkoušky je dne 6. května 2021 od 8.00 hodin, 

a to jen ze závažných důvodů a omluvou na termín 5. května 2021.  

Školní přijímací zkouška bude probíhat online testem. 

 

Ředitelka školy ukončí hodnocení a zpřístupnění hodnocení nejpozději do 19. května 2021.  

Po ukončení hodnocení zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým 

uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí 

rozhodnutí o nepřijetí. Umožňuje se tak uchazečům rozhodnout, v období pro uplatnění 

zápisového lístku podle § 60a odst. 6 školského zákona, na které škole potvrdí svůj úmysl stát 

se žákem příslušného oboru vzdělání. 

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně 

přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 

15 dnů. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 

vzdělávání, již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům. 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední 

škole slouží zápisový lístek. 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to 

nejpozději do 6. dubna 2021. 

http://www.interdact.cz/home.htm


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí 

ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový 

lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání 

zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané 

střední škole. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit 

zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. 

 

 

 

V Mostě dne 15.3.2021         

         

 

 

Mgr. Jana Synková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


