KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
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pro školní rok 2021/2022
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1. Všeobecná ustanovení
Přijímací řízení ke vzdělávání v Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79
a přijetí žáků do l. ročníků pro školní rok 2021/2022 se bude konat podle zákona č. 561/2004
Sb., § 59 - § 60g, § 83, § 84 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, vyhlášky č.27/2016 Sb.
o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a žáků nadaných, nařízení vlády 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a podle těchto kritérií.
2. Přijímací komise
Ředitel Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79, jmenoval tyto členy přijímací
komise: Ing. Aleš Jurečka, Mgr. Soňa Sugrañes, Bc. Karel Klumpler, p. Iveta Kelarová,
Bc. Eva Guskovičová.
Komise je poradním orgánem ředitele školy.
3. Seznam otevíraných tříd 1. ročníků
a počty přijímaných uchazečů dle oborů studia v denní formě studia
Struktura oborů a počty tříd se řídí usnesením Rady Olomouckého kraje pod bodem
UR/100/61/2020 ze dne 14. 9. 2020.
1 třída
0,5 třídy
1 třída
1 třída
1 třída
0,5 třídy
0,5 třídy
0,5 třídy
1 třída
0,5 třídy
1 třída
0,5 třídy
0,5 třídy
0,5 třídy
0,5 třídy
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
0,5 třídy

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
66-41-L/01 Obchodník
26-57-H/01 Autoelektrikář
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-55-H/02 Karosář
23-55-H/01 Klempíř (zaměření stavební výroba)
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
33-56-H/01 Truhlář
36-64-H/01 Tesař
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník (ŠVP Obkladač)
36-67-H/01 Zedník
36-66-H/01 Montér suchých staveb
36-56-H/01 Kominík
36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví
36-67-E/01 Zednické práce
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
23-43-L/51 Provozní technika
36-44-L/51 Stavební provoz

pro zkrácené formy studia oborů skupiny „H“ a to:
0,5 třídy
23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP - Zámečník)
0,5 třídy
36-64-H/01 Tesař
0,5 třídy
36-56-H/01 Kominík
0,5 třídy
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
Počty přijímaných uchazečů do tříletých učebních, čtyřletých maturitních oborů
a dvouletých nástavbových maturitních oborů: 1 třída = 30 žáků.
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 v 1. kole přijímacího řízení budou přijati uchazeči dle oborů v pořadí s nejvyšším bodovým
ohodnocením do naplnění kapacity otevíraných oborů a tříd.
U oborů s převisem bude přijato maximálně 29 zájemců o vzdělávání v daném oboru
pro 1 třídu.
Pro účely odvolacího řízení (v 1. kole) k OŠM Krajského úřadu Olomouckého kraje bude
v každém oboru s převisem zájemců rezervováno 1 místo.
 Bude-li naplněna kapacita jednotlivých vyučovaných oborů a tříd již v 1. kole přijímacího
řízení, nebude v těchto oborech a třídách vypisováno 2. kolo přijímacího řízení.
 Volné kapacity budou nabídnuty veřejnosti prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého
kraje a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.ssprool.cz.
4. Termíny přijímacího řízení
MŠMT ČR podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlásilo pod č. j. MSMT-34536/20202 termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou ve všech formách vzdělávání.
4.1 Termíny přijímacího řízení
a) k podání přihlášky
 1. kolo – uchazečů do všech oborů

do 1. března 2021

b) ke konání jednotné přijímací zkoušky
 1. termín pro 4-leté obory a nástavbová studia
 2. termín pro 4-leté obory a nástavbová studia

12. dubna 2021
13. dubna 2021

náhradní termín – jednotná přijímací zkouška pro všechny obory vzdělání
 1. termín
12. května 2021
 2. termín
13. května 2021
c) ke zveřejnění výsledků
 1. kolo – vyhodnocení uchazečů do učebních oborů
22. dubna 2021
 1. kolo – vyhodnocení uchazečů - 4-leté obory a nástavbová studia
nejpozději do 2 pracovních dnů - dle zaslání výsledků z Centra nejpozději 30. dubna 2021
4.2 Konání přijímací zkoušky
 Tříleté učební obory skupiny oborů „H“ a „E“ a zkrácená forma studia - přijímací zkouška
se nekoná.
 Čtyřleté studijní obory a nástavbová studia konají jednotnou zkoušku formou testu
z matematiky v délce 70 minut a z českého jazyka a literatury v délce 60 minut.
Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v 1. kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději
14 dnů před jejím konáním.
Ředitel školy může rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní
obory a nástavbová studia v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je roven
nebo nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do
oboru vzdělávání a formy vzdělávání. Rozhodne-li ředitel školy o nekonání stanovených
přijímacích zkoušek, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021
na internetových stránkách školy.
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5. Podmínky k přijetí ke vzdělávání do tříletých učebních oborů skupiny „H“ a „E“
5.1

Bodové ohodnocení průměru známek se získá součtem bodů za průměr známek
na vysvědčení za dvě sledovaná období. První pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy.
Do hodnocení není zahrnuto vysvědčení za druhé pololetí 8. třídy.

Bodové ohodnocení průměru známek:
Průměr známek
1,00 – 1,11
1,12 – 2,23
1,24 1,34
1,35 -1,46
1,47 – 1,58
1,59 – 1,69
1,70 – 1,81
1,82 – 1,93
1,94 – 2,04
2,05 – 2,16
2,17 – 2,28
2,29 – 2,39
2,40 – 2,51
2,52 – 2,63
2,64 – 2,74
2,75 - 2,86
2,87 – 2,98
2,99 – 3,09
3,10 – 2,21
3,22 – 3,33
3,34 – 3,44
3,45 – 3,56
3,57 – 3,68
3,69 – 3,79
3,80 – 3,91
3,92 – 4,03
4,04 – 4,14
4,15 – 4,26
4,27 – 4,38
4,39 – 4,49
4,50 – 5,00

Bodové ohodnocení
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Bodové ohodnocení studijních výsledků uchazečů ze ZŠ:
Období č. 1:
1. pololetí 8. třídy, popř. 7., 6. třídy
Období č. 2:
1. pololetí 9. třídy, popř. 8., 7. třídy
Dosažené předchozí vzdělání vyššího stupně než ZŠ –
odpočet bodů

max
max

30 bodů
30 bodů

max

- 90 bodů

5.2 Ke vzdělávání budou přijati uchazeči dle bodu 5.1. Bodové ohodnocení průměru známek
v pořadí počínaje od nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění plánované kapacity
třídy a oboru a kteří současně splňují podmínku zdravotní způsobilosti potvrzenou
lékařem.
5.3 Podmínkou zahájení vzdělávání žáka je ukončená povinná školní docházka a předložení
vysvědčení, které potvrzuje ukončení povinné školní docházky do zahájení studia,
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tj. k 1. září 2021. Bude-li se uchazeč hlásit ke vzdělávání z jiné, než 9. třídy, bude mu
od celkového počtu dosažených bodů odečteno:
z 8. třídy – 30 bodů, ze 7. třídy – 40 bodů, z 6. a nižší třídy -50 bodů.
5.4 V případě, že bude ke studiu přihlášeno více uchazečů, než může být přijato, budou
přednostně přijati uchazeči ze ZŠ před uchazeči s již dosaženým vyšším stupněm
vzdělání, než je ZŠ. Výsledné bodové ohodnocení průměru známek bude zatíženo
odpočtem – 90 bodů.
5.5 Při stejném bodovém ohodnocení bude přijat uchazeč s nižším známkovým průměrem
v pořadí:
1.
2.

v 1. pololetí. 9. třídy, popř. 8., 7. třídy
v 1. pololetí. 8. třídy, popř. 7., 6. třídy

Pokud i potom dojde k rovnosti bodů, bude přednostně přijat uchazeč s lepším studijním
prospěchem v 1. pololetí. 9. třídy, popř. 8., 7. třídy, z předmětů:
1. matematika, 2. český jazyk,
3. cizí jazyk.
5.6 O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje ve výjimečných případech ředitel školy.
6. Podmínky k přijetí ke vzdělávání do čtyřletých maturitních oborů
6.1 Bodové ohodnocení průměru známek se získá součtem bodů za průměr známek
na vysvědčení za dvě sledovaná období. První pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy.
Do hodnocení není zahrnuto vysvědčení za druhé pololetí 8. třídy.
Bodové ohodnocení průměru známek:
Průměr známek
1 – 1,17
1,18 – 1,34
1,35 – 1,52
1,53 – 1,69
1,7 – 1,87
1,88 – 2,04
2,05 – 2,22
2,23 – 2,39
2,4 – 2,57
2,58 – 2,74
2,75 – 2,92
2,93 – 3,09
3,1 – 3,27
3,28 – 3,44
3,45 – 3,62
3,63 – 3,79
3,8 – 3,97
3,98 – 4,14
4,15 – 4,32
4,33 – 4,49
4,5 - 5

Bodové ohodnocení
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6.2 Bodové ohodnocení studijních výsledků uchazečů ze ZŠ
a za jednotnou přijímací zkoušku:
Období č. 1: 1. pololetí 8. třídy, popř. 7., 6. třídy
Období č. 2: 1. pololetí 9. třídy, popř. 8., 7. třídy
Přijímací zkouška z matematiky
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max. 20 bodů = 20% z celku
max. 20 bodů = 20% z celku
max.
30% z celku

Přijímací zkouška z českého jazyka
Dosažení předchozí vzdělání vyššího stupně než
ZŠ – odpočet bodů

max.

30% z celku

max.

- 90 bodů

6.3 Ke vzdělávání budou přijati uchazeči dle bodu 6.1 Bodové ohodnocení průměru známek
a 6. 2. Bodového ohodnocení za jednotnou přijímací zkoušku v pořadí počínaje od
nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění plánované kapacity třídy a oboru a kteří
současně splňují podmínku zdravotní způsobilosti potvrzenou lékařem. Žák musí
absolvovat minimálně jeden cizí jazyk v rozsahu nejméně 12 hodin po dobu 4 let.
Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je získání alespoň jednoho bodu v bodovém
hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a alespoň jednoho bodu
v bodovém hodnocení přijímací zkoušky z matematiky.
6.4 Podmínkou zahájení vzdělávání žáka je ukončené základní vzdělání a předložení
vysvědčení, které potvrzuje ukončení povinné školní docházky do zahájení studia,
tj. k 1. září 2021. Bude-li se uchazeč hlásit ke vzdělávání z jiné, než 9. třídy, bude mu
od celkového počtu dosažených bodů odečteno:
z 8. třídy – 30 bodů, ze 7. třídy – 40 bodů, z 6. a nižší třídy -50 bodů.
6.5 V případě, že bude ke studiu přihlášeno více uchazečů, než může být přijato, budou
přednostně přijati uchazeči ze ZŠ před uchazeči s již dosaženým vyšším stupněm
vzdělání, než je ZŠ. Výsledné bodové ohodnocení průměru známek a zkoušky
bude zatíženo odpočtem – 90 bodů.
6.6 Při stejném bodovém ohodnocení uchazečů ze ZŠ bude přijat uchazeč s nižším
známkovým průměrem v pořadí:
1. v 1. pololetí. 9. třídy, popř. 8., 7. třídy
2. v 1. pololetí. 8. třídy, popř. 7., 6. třídy
Pokud i potom dojde k rovnosti bodů, bude přednostně přijat uchazeč s lepším studijním
prospěchem v 1. pololetí. 9. třídy, popř. 8., 7. třídy z předmětů:
1. matematika, 2. český jazyk,
3. cizí jazyk.
6.7 O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje ve výjimečných případech ředitel školy.
7. Podmínky k přijetí ke vzdělávání do dvouletého nástavbového maturitního vzdělávání
7.1 Bodové ohodnocení studijních výsledků uchazečů ze SŠ a za jednotnou přijímací zkoušku:
Období č. 1: 2. pololetí 1. ročníku
Období č. 2: 1. pololetí 3. ročníku
Přijímací zkouška z matematiky
Přijímací zkouška z českého jazyka

max. 20 bodů = 20% z celku
max. 20 bodů = 20% z celku
max.
30% z celku
max.
30% z celku

7.2 Ke vzdělávání budou přijati uchazeči dle bodu 6.1 Bodové ohodnocení průměru známek
a 7.1 Bodové ohodnocení průměru známek a jednotné přijímací zkoušky v pořadí počínaje
od nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění plánované kapacity třídy a oboru.
7.3 Ke vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří splní podmínku návaznosti zvoleného studijního
oboru na obor učební. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je získání alespoň jednoho
bodu v bodovém hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a alespoň
jednoho bodu v bodovém hodnocení přijímací zkoušky z matematiky.
Ke studiu nemohou být přijati žáci učebních oborů skupiny „E“.
7.4 Podmínkou zahájení vzdělávání žáka přijatého ke vzdělávání ve škole je předložení
výučního listu do zahájení nástavbového studia, tj. nejpozději k 1. září 2021.
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7.5 V případě získání rovnosti bodů z průměrů známek za učební obor a jednotnou přijímací
zkoušku bude přijat uchazeč s nižším známkovým průměrem v pořadí:
1. v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru
2. v 2. pololetí 1. ročníku učebního oboru
Pokud i potom dojde k rovnosti bodů, bude přednostně přijat uchazeč s lepším studijním
prospěchem ve 3. roč., popř. 2., 1. roč., z předmětů:
1. matematika,
2. český jazyk,
3. cizí jazyk.
7.6 O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje ve výjimečných případech ředitel školy.
8. Podmínky k přijetí ke vzdělávání do zkrácené formy studia oborů skupiny „H“
Uchazeč předloží poslední dvě ročníková vysvědčení za studijní obor.
8.1

Bodové ohodnocení průměru známek se získá součtem bodů za průměr známek
na vysvědčení za dvě sledovaná období.
Viz tabulka bodu 5. 1. - ohodnocení průměru známek.

Bodové ohodnocení studijních výsledků uchazečů ze SŠ:
Období č. 1:
Období č. 2:

1. pol. posledního ročníku studijního oboru
1. pol. předposledního ročníku studijního oboru

max.
max.

30 bodů
30 bodů

Ke vzdělávání budou přijati uchazeči dle bodu 8.1. Bodové ohodnocení průměru známek
v pořadí počínaje od nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění plánované kapacity
třídy a oboru a kteří současně splňují podmínku zdravotní způsobilosti potvrzenou
lékařem.
8.2 Podmínkou zahájení vzdělávání žáka je předchozí studium ukončené maturitní
zkouškou a předložení maturitního vysvědčení, které toto potvrzuje.
Maturitní vysvědčení je nutno předložit nejpozději k 1. září 2021.
8.3 O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje ve výjimečných případech ředitel školy.
9. Způsob zveřejnění výsledků, zápisový lístek
9.1 Tříleté učební obory skupiny „H“ a „E“ a zkrácené formy studia.
Uchazečům přijímaným ke vzdělávání bude přiděleno registrační číslo, jež bude
součástí dopisu, kterým je uchazeč informován o nekonání přijímací zkoušky.
Ředitel školy zveřejní (první kolo) dne 22. 4. 2021 na veřejně přístupném místě ve foyer
v přízemí budovy školy, v prostoru vrátnice DM a způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www. ssprool.cz, výsledky přijímacího řízení pod registračními čísly.
Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci
nezletilých uchazečů mohou vyzvednout osobně v kanceláři č. 105 v pracovní den
22. 4. 2021 v době od 7:00 do 18:00 hod. Zletilým uchazečům nebo zákonným
zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu,
pokud nebylo ve výše uvedeném termínu vyzvednuto osobně.
9.2 Čtyřleté studijní obory skupiny oborů „L“ a nástavbové obory:
Uchazečům, přijímaným ke vzdělávání, bude přiděleno na začátku jednotné přijímací
zkoušky registrační číslo, pod kterým bude uchazeč v průběhu přijímacího řízení
evidován. Ředitel školy zveřejní, do dvou dnů podle zaslání výsledků z Centra, na
veřejně přístupném místě ve foyer v přízemí budovy školy, v prostoru vrátnice DM a
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způsobem umožňujícím dálkový přístup na www. ssprool.cz, výsledky přijímacího řízení
pod registračními čísly. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zletilí uchazeči nebo
zákonní zástupci nezletilých uchazečů mohou vyzvednout osobně v kanceláři č. 105
v den vyhlášení výsledků v době od 7:00 do 18:00 hod. Zletilým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
ke studiu, pokud nebylo ve výše uvedeném termínu vyzvednuto osobně.
9.3 Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů od dne oznámení odevzdáním
zápisového lístku. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl
v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Toto neplatí pro uchazeče přijaté k nástavbovému studiu nebo zkrácené formy
studia.
10. Podmínky k přijetí ke vzdělávání cizinců a žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami
V přijímacím řízení u osob, které nejsou státními občany ČR, bude postupováno dle § 20
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a uchazečů se
speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 téhož zákona. Dále podle vyhlášky č.27/2016
Sb. o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a žáků nadaných.
11. Nepřijetí ke vzdělávání
Ke vzdělávání nebude přijat uchazeč, který:
11.1

Nesplnil podmínky přijímacího řízení.

11.2

Splnil podmínky přijímacího řízení, ale z důvodů naplněné kapacity byla dána
přednost uchazečům, kteří lépe vyhověli podmínkám přijímacího řízení.

11.3

Byl přijat, ale svůj úmysl studovat nepotvrdil do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy (vzdal se práva být
přijat).

11.4

Byl přijat, potvrdil svůj úmysl studovat odevzdáním zápisového lístku, ale následně
požádal o zpětné vydání zápisového lístku vzhledem k přijetí na odvolání na jiný
obor. V tomto případě musí být žádost o vydání doložena fotokopií rozhodnutí o přijetí
na základě odvolání.

11.5

V předchozím období na SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79 již studoval, ale ze studia
byl vyloučen pro hrubé porušení školního řádu.

12. Podmínky pro přijetí do domova mládeže
a) Termín pro podání přihlášky do domova mládeže

do 4. 6. 2021

b) Termín přijímacího řízení do domova mládeže

18. 6. 2021

c) Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

22. 6. 2021

Bude-li naplněna kapacita domova mládeže (dále jen „DM“) již v 1. kole přijímacího řízení,
nebude vypisováno 2. kolo přijímacího řízení.
Umísťování žáků nebo studentů do DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších
právních předpisů. Budova DM není bezbariérová, tj. nesplňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb.

8

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
O umístění uchazeče do DM rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zletilým
uchazečem či zákonným zástupcem nezletilého uchazeče.
Přednostně budou v DM ubytováni uchazeči ze středních škol zřízených Krajským úřadem
Olomouckého kraje přijímáni do naplnění ubytovací kapacity dle těchto kritérií:
1. Žáci SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79, kteří v DM byli ubytováni v předchozím školním
roce, a to v pořadí od nejmladších po nejstarší.
2. Žáci SŠP, Rooseveltova 79, kteří žádají o ubytování v DM poprvé, v pořadí: žáci se
znevýhodněním (§ 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.) a dále ostatní žáci
od nejmladších po nejstarší.
3. Žáci SŠP, Olomouc, Střední Novosadská 55, kteří v DM byli ubytováni v předchozím
školním roce, a to v pořadí od nejmladších po nejstarší.
4. Žáci SŠP, Olomouc, Střední Novosadská 55, kteří žádají o ubytování v DM poprvé,
v pořadí: žáci se znevýhodněním (§ 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.) a dále ostatní
žáci od nejmladších po nejstarší.
5. Žáci ostatních Krajských škol, kteří byli ubytování v předchozím školním roce, a to
v pořadí od nejmladších po nejstarší.
6. Žáci ostatních krajských škol, kteří žádají o ubytování v DM poprvé, v pořadí – žáci se
znevýhodněním (§ 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.) a dále ostatní žáci
od nejmladších po nejstarší.
Žáci z olomouckých středních škol zřízených jiným zřizovatelem než Krajským úřadem
Olomouckého kraje budou přijímáni v tomto pořadí:
7. Žáci, kteří v DM byli ubytování v předchozím školním roce, a to v pořadí od nejmladších
po nejstarší.
8. Žáci, kteří žádají o ubytování v DM poprvé, v pořadí – žáci se znevýhodněním (§ 16
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.) a dále ostatní žáci od nejmladších po nejstarší.
O umístění/neumístění uchazeče k ubytování v DM rozhoduje ve výjimečných případech
ředitel školy.
Nepřijatí k ubytování budou ti žáci, kteří již byli v DM ubytováni a opakovaně porušili vnitřní
řád DM, nebo byli z ubytování vyloučeni pro hrubé porušení vnitřního řádu DM.
Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení o umístění do DM pod registračními čísly
uchazečů následující den po přijímacím řízení na veřejně přístupném místě
v přízemí budovy DM a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.ssprool.cz.
Písemné rozhodnutí o přijetí k ubytování si zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých
uchazečů mohou vyzvednout osobně v kanceláři 402 DM v pracovní dny od 23. 6. 2021
do 28. 6. 2021 v době od 8:00 - 15:00 hod.
Rozhodnutí o nepřijetí k ubytování bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých
uchazečů odesláno poštou do vlastních rukou.
13. Odvolací řízení
13. 1. Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání je
možné podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (v souladu
se zákonem 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Proti rozhodnutí se lze
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odvolat k OŠM Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u SŠP,
Olomouc, Rooseveltova 79.
13. 2. Proti rozhodnutí ředitele školy o umístění/neumístění žadatele k ubytování v domově
mládeže se lze odvolat dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Odboru školství a mládeže, podáním učiněným prostřednictvím Střední školy
polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79. Lhůta k podání odvolání počíná běžet
dnem následujícím po dni doručení/převzetí písemného vyhotovení rozhodnutí.

V Olomouci 29. 1. 2021
Ing. Aleš Jurečka
ředitel školy, v. r.
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