
Střední škola elektrotechnická,  
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781   

                          Škola je příspěvkovou organizací 
                                                   Olomouckého kraje 

                                                             

Web, email, telefon  

                                                                                          
 

V Lipníku nad Bečvou dne 16.3.2021 
 
Vážená uchazečko/Vážený uchazeči 

o studium oboru Informační technologie na Střední škole elektrotechnické,  

obdržel/obdržela jste již doporučený dopis ze dne 9. března 2021. V dopise jsem Vám poslal 
informace o konání přijímací zkoušky, termínech přijímací zkoušky, termínu zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů a úředního rozhodnutí a o odevzdání zápisových lístků. V dopisu 
je uvedeno také Vaše registrační=evidenční číslo.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. března 2021 informovalo ředitele 
středních škol o změně v organizaci přijímacího řízení: Jednotná písemná zkouška 
z matematiky a českého jazyka a literatury se bude konat ve dnech 3. a 4. května 2021. 
(Náhradní termín se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021 – bude se týkat uchazečů 
s nemocí/v karanténě).   

Budou logicky navazovat další změny. Jakmile MŠMT vydá opatření o změnách přijímacího 
řízení, pošlu Vám emailem dopis s uvedením nových termínů zveřejnění seznamu přijatých 
uchazečů a úředního rozhodnutí. Chci věřit, že vše se stihne v měsíci květnu a Vy nejpozději 
v první dekádě června budete odevzdávat zápisové lístky.  

Pro všechny případy Vás také informuji o opatření obecné povahy MSMT-4337/2021-3: 
Termín pro vydání zápisového lístku se prodlužuje do 6. dubna 2021. Pokud jste 
v současnosti žákem základní školy, zápisový lístek Vám vydá Vaše základní škola. 

Přejme si, aby letošní přijímací řízení nakonec dopadlo ku prospěchu všech uchazečů, kteří si 
upřímně přejí býti žáky Střední školy elektrotechnické. Vy, kteří se umístíte „nad čarou“, 
odevzdáte do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí zápisový lístek. Zároveň s odevzdáním 
zápisového lístku můžete odevzdat také přihlášku ke stravování a ubytování. Informace o 
zahájení nového školního roku, stravování a ubytování obdržíte spolu s rozhodnutím o 
přijetí.  

Pokud se někdo z Vás umístí „pod čarou“, co nejdříve podejte odvolání. Budete mít značnou 
šanci, že odvolání bude úspěšné a Vy nakonec budete přijati.  

Pokud budete mít zájem o bližší vysvětlení organizace přijímacího řízení, kontaktujte školu 
emailem nebo telefonicky. Rádi vysvětlíme vše potřebné.  

 

S pozdravem a s přáním pevného zdraví Vám a celé Vaší rodině 

 

 
 
Mgr. Michael Tesař 
Ředitel školy  
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