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V Praze 12. 5. 2021 Ing. Zuzana Zadáková

zástupkyně ředitelky VOŠTŘ a SUŠTŘ

Poučení pro uchazeče: dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

§ 60g odst. 1: K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový 

lístek.                                                                                                                                                                                                                                             

§ 60g odst.6: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k 

přepravě provozovateli poštovních služeb.                                                                                                                                                                                                                                                                

§60g odst. 7: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o 

přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 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. Uchazeč může vzít zpět 

zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62, poku byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se 

nevztahuje § 62; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Uchazečům, kteří neuspěli nebo nebyli přijati, budou rozeslány dopisy s vyrozuměním o výsledku přijímacího řízení. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání uchazečů, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci, se ukládá po 

dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

§60e odst. 3: Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě                                                       

3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

V souladu s § 36 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí 

ve věci již v právní moci.  Nahlížet do spisu je možné po domluvě s ředitelkou školy.                                                                                                                                                                                                                                                                            

§ 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.:  v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí 

školního roku 2019/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Výsledky  talentové zkoušky a přijímacího řízení pro školní rok 2021-22                                                  

2. kolo - náhradní termín dne 11. 5. 2021
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Uveřejnění výsledků na webu školy je 12. 5. 2021 Den oznámení rozhodnutí o přijetí je 12. 5. 2021                                                                                                                                                                        

Přijatý uchazeč musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 26. 5. 2021
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