
Důležité informace pro uchazeče a zákonné zástupce 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče tím, že odevzdá osobně na sekretariát školy nebo doručí prostřednictvím 

pošty zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy 

bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí ke studiu. Jestliže v tomto termínu 

zápisový lístek neodevzdá, vzdává se tím práva na přijetí a na jeho místo lze 

přijmout jiného uchazeče. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč 

chce uplatnit Zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Uchazečům a jejich zákonným zástupcům je dána možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí si budou moci 

zákonní zástupci uchazeče vyzvednout osobně (po předložení průkazu totožnosti) 

na sekretariátu školy do 28. dubna 2014 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí 

o nepřijetí budou odeslána poštou. Na poště bude rozhodnutí uloženo pouze pět 

pracovních dnů, pak je považováno za doručené.  

Důrazně doporučujeme kontrolu zápisového lístku, který musí obsahovat správné 

údaje o škole a zvoleném oboru.  

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí 

ředitele školy ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Více 

informací o přijímacím řízení naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje. 
 
 
 
 

Doporučení jak postupovat v případě nepřijetí 

Nový způsob přijímacího řízení, který je založen na podání dvou přihlášek na SŠ 

a na potvrzování úmyslu uchazeče stát se žákem dané střední školy formou 

"zápisového lístku", může způsobit stav (a pravděpodobně ho způsobí), 

že po 1. kole nebude předpokládaný počet uchazečů naplněn. Z uvedeného 

vyplývá, že ředitel bude postupně vyhlašovat 2. a další kola přijímacího řízení. 

Předpokládaný termín jednotlivých kol bude záležet na doručení rozhodnutí 

a doručení zápisových lístků. Máte-li skutečný zájem o vzdělávání na naší škole, 

kontaktujte telefonicky zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Luďka 

Šipulu (602  201 290). 


