
Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u maturitních 

oborů, včetně dvouletého nástavbového studia, sdělení ohledně nepřijetí 

ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků. 

 

U všech čtyřletých maturitních oborů Ekonomika a podnikání (Finanční služby), 

Požární ochrana, Technická zařízení budov, Technologie a materiály ve stavebnictví 

(Stavební materiály) a u dvouletého nástavbového oboru Podnikání se bude konat 

jednotná přijímací zkouška ve dnech  

12. a 13. dubna 2022. 

Uchazeči o studium těchto oborů obdrží písemně dopisem do konce března 

POZVÁNKU na přijímací zkoušku, spolu s REGISTRAČNÍM ČÍSLEM uchazeče. 

Zveřejnění VÝSLEDKOVÝCH LISTIN  

1. kola přijímacího řízení bude u maturitních oborů dne 29. 4. 2022 

na www.sspcb.cz, pod registračními čísly uchazeče. 

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům doporučenou poštou. 

Kladná rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílají, nahrazuje je zveřejněný seznam 

přijatých uchazečů ve výsledkových listinách. 

ODVOLÁNÍ 

uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 

ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte doporučenou poštou, teprve po převzetí tohoto dopisu 

podáváte odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů, vzor zde. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí zasílejte doporučenou poštou na adresu:  

Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice, nebo ho můžete 

osobně donést do sekretariátu školy. 

Uchazeči pod čarou budou doplňovány postupně, dle pořadí ve výsledkové listině. 

V rámci rozhodnutí o změně – autoremedury, může ředitel školy změnit rozhodnutí 

o nepřijetí a přijmout uchazeče ke studiu. Toto platí pouze v případě, že ještě nebude 

naplněna kapacita přijímaných žáků do oboru vzdělání. 

ZÁPISOVÉ LISTKY 

mohou přijatí uchazeči podávat do školy v době od 29. 4. 2022 do 13. 5. 2022, 

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 Zápisový lístek zaměstnankyni na informacích v přízemí školy 

(hlavní vchod školy – Nerudova ul. 59, České Budějovice). 

http://www.sspcb.cz/
https://www.sspcb.cz/wp-content/uploads/pro-zajemceo-studium/prijimaci-rizeni/VZOR_odvolani_2022.pdf

