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Vážení rodiče, vážení žáci, 

v sobotu 28. 4. 2018 ráno se dozvíte výsledky přijímacího řízení do naší školy. Zde je stručný 
návod jak postupovat. 

 Výsledky naleznete na webových stránkách školy a zároveň budou vyvěšeny u vchodu                           
do budovy školy. 

 Každý uchazeč obdržel na počátku přijímacího řízení v informačním dopise přidělené 
registrační číslo. Vyhledá si, zda je u tohoto čísla napsané, zda je přijat či nepřijat (příklad: 
uchazeč 177 – přijat). 
 

1. Pokud bude u Vašeho registračního čísla napsáno přijat: 

 K tomu, abyste se stali žáky školy, musíte na studijní oddělení přinést zápisový 
lístek a vyplnit evidenční list žáka. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí o přijetí                       
se neposílá poštou). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl                    
v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U osobního 
odevzdání je to do 15. 5. 2018. Na studijní oddělení můžete přijít počínaje 
pondělím 30. 4. 2018 vždy od 6:30 do 16:45 hodin. Evidenční list žáka si buď 
stáhněte na webových stránkách školy, nebo ho s Vámi vyplní pracovnice                      
na studijním oddělení. Doprovod rodičů je nutný (zákonný zástupce se může 
dostavit se zápisovým lístkem i sám). 
 

2. Pokud bude u Vašeho registračního čísla napsáno nepřijat: 

 Dostavte se v pondělí 30. 4. 2018 na studijní oddělení v době od 6:30 do 16:45 
hodin, kde obdržíte rozhodnutí o nepřijetí a zároveň můžete podat odvolání 
proti rozhodnutí o nepřijetí. Doprovod rodičů je nutný. 

 Pokud se v pondělí 30. 4. 2018 na studijní oddělení nedostavíte, bude 2. 5. 2018 
rozhodnutí o nepřijetí odesláno doporučeně poštou. Poté je nutné                                     
do 3 pracovních dnů od doručení tohoto dopisu podat odvolání proti 
rozhodnutí o nepřijetí. 
 
 

Všem, kteří nebyli přijati, doporučujeme, aby si odvolání 
podali. Je velmi vysoká pravděpodobnost, že po tomto 
odvolání budete přijati. Formulář obdržíte na studijním 
oddělení nebo si ho můžete stáhnout na webových 
stránkách školy. 
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