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Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole v rámci 2. kola přijímacího řízení 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace jako správní orgán, rozhodl v souladu  
s §59 a násl. a §165 odst. 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění takto: 

Obor vzdělání: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 

ID Pořadí Obor ČJL_ZŠ MAT_ZŠ CIJ_ZŠ Bonus_ZŠ Body_ZŠ 
Body 

CELKEM 
Rozhodnutí Poznámka 

535 1 STR 0,00 20,00 20,00  40,00 40,00 Přijat RP 

537 2 STR 0,00 3,30 6,70  10,00 10,00 Přijat  

Obor vzdělání: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM 

ID Pořadí Obor ČJL_ZŠ MAT_ZŠ CIJ_ZŠ Bonus_ZŠ Body_ZŠ 
Body 

CELKEM 
Rozhodnutí Poznámka 

534 1 TL 10,00 6,70 16,70  33,40 33,40 Přijat  
536 2 TL 0,00 0,00 10,00  10,00 10,00 Přijat RP 
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Poučení 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 1. 6. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 1. 6. 2022 na webových stránkách školy 
www.pojfm.cz a je zveřejněno po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím podání učiněným u ředitele školy, který toto 
rozhodnutí vydal. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

V souladu s ustanovením § 60g školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámené rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat  
se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání 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 tohoto 
rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Ve Frýdku-Místku dne 1. 6. 2022           Mgr. Martin Tobiáš, ředitel 
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