
Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u maturitních oborů, 

včetně dvouletého nástavbového studia, podávání Zápisových lístků 

MŠMT ČR dne 15. 3. 2021 posunulo časový harmonogram přijímacího řízení. 

U maturitních oborů vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby 
a oboru 36-43-M/01 Stavební materiály, ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví 
se jednotná přijímací zkouška nekoná. 

Zveřejnění VÝSLEDKOVÝCH LISTIN 1. kola přijímacího řízení bude u těchto dvou výše 
uvedených maturitních oborů dne 19. 5. 2021 na www.sspcb.cz, pod registračními čísly 
uchazeče. 

Registrační čísla jste již obdrželi písemně dopisem. 

ZÁPISOVÉ LISTKY můžete podávat do školy v době od 19. 5. 2021 do 2. 6. 2021, v případě 
zájmu o obor na naší škole. 
Zápisové lístky zasílejte v tomto období do školy, nejlépe doporučenou poštou na adresu:  
Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice. 
Osobně můžete předat Zápisové lístky zaměstnankyni na informacích školy (hlavní vchod 
školy – Nerudova ul. 59, České Budějovice). 

Zveřejnění výsledkových listin 1. kola přijímacího řízení dne 28. 4. 2021 (jak jsme Vám sdělili 
písemně dopisem) a následné podávání zápisových lístků po tomto termínu bylo MŠMT ČR 
zrušeno. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U čtyřletých maturitních oborů 36-45-M/01 Technická zařízení budov, 39-08-M/01 Požární 
ochrana a u nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání se bude konat jednotná přijímací 
zkouška ve dnech 3. a 4. května 2021. 

Uchazeči o studium těchto oborů obdrží do 19. 4. 2021 pozvánku na přijímací zkoušku, spolu 
s registračním číslem uchazeče. 
Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu 

dne 20. května 2021. 

V náhradním termínu vyhlásí výsledky dne 14. června 2021. 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů 

po vyhlášení výsledků přijímacího řízení, tj. v době od 20. května do 3. června 2021.  

V náhradním termínu to je v době od 14. června do 28. června 2021. 

Zápisový lístek uchazeči na nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání do školy nepodávají. 

Zápisové lístky zasílejte ve výše uvedeném období do školy, nejlépe doporučenou poštou 
na adresu: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice. 

Osobně můžete předat Zápisové lístky zaměstnankyni na informacích školy (hlavní vchod 
školy – Nerudova ul. 59, České Budějovice). 

Doporučujeme Vám průběžně sledovat webové stránky naší školy www.sspcb.cz, 

kde se vždy dozvíte aktuální informace. 

http://www.sspcb.cz/
http://www.sspcb.cz/

