Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč

Hromadné rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
Čj. PZ - HR - 6/2021
Výrok
Střední škola stavební Třebíč rozhodla prostřednictvím svého ředitele Ing. Jiřího Kurky podle ustanovení
§ 59 a násl., § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"),
v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, v řízení o žádosti podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"), takto:
Registrační číslo

Obor

Body za ZŠ

Bonifikace

Český jazyk

Matematika

Celkem

Rozhodnuto

2168

Technická zařízení budov

30,77

0

30,00

12,00

72,77

přijat

2356

Technická zařízení budov

33,33

0

18,00

28,00

79,33

přijat

2488

Technická zařízení budov

18,18

0

21,00

13,00

52,18

přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 21 .6. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo
také zveřejněno dne 21. 6. 2021 na webových stránkách školy www. stavtr.cz a je zveřejněno po dobu 15
dnů.
Ke vzdělávání ve střední škole lze dle ustanovení § 59 odst. 1 školského zákona přijmout uchazeče, který
splnil povinnou školní docházku (nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné
školní docházky). Uchazeč doloží splnění podmínky nejpozději při zahájení vzdělávání vysvědčením.
Rozhodnutí, kterým se uchazeč přijímá ke vzdělávání ve střední škole, tak nabývá účinnosti teprve dnem,
kdy ke splnění této podmínky dojde.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné se dle § 60e odst. 3 školského zákona odvolat ve lhůtě tří pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, tj. do 3 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí zveřejněním
seznamu uchazečů dne 21. června 2021. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat
mimo jiné uvedení, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež vydání rozhodnutí předcházelo. Odvolání se podává u Střední školy stavební Třebíč
a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina.
V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole, a to nejpozději do 10
pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se v této střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto
uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
Ing. Jiří Kurka
ředitel Střední školy stavební Třebíč
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