
Vážení rodiče, 

blíží se termín podání přihlášek na Střední školy a Střední odborná učiliště. Proto Vám 
zasílám nejdůležitější informace, které se týkají přijímacího řízení.

1.  Přihlášky do 1.kola přij. řízení  si podává uchazeč ( Vaše dítě)  PŘÍMO U ŘEDITELE 
ŠKOLY,  na kterou se hlásí  -  do 15.3.2012 , proto Vás žádám, abyste mi vyplnili a do 
15.2.2012 odevzdali typ školy a  oboru, na které si Vaše dítě bude  přihlášku podávat 
(škola sice není povinna přihlášky vyplňovat , ale my Vám přihlášky vyplníme, vy je 
zkontrolujete, podepíšete a v případě potřeby potvrzení o zdravotní způsobilosti, 
necháte potvrdit u svého lékaře).  Pokud Vaše dítě má speciální  vzdělávací 
potřeby ( integrace, dyslexie….atd.) je potřeba doložit k     přihlášce kopii   
posledního vyšetření!

2.  Od letošního roku došlo k některým změnám při přijímacím řízení .  Přihlášky  do 
1.kola přijímacího řízení  mohou  být nejvýše  2, ale stačí jen 1. Do dalších kol není 
počet přihlášek omezen.

3. 1.kola přijímacích zkoušek se konají  od 22.dubna – do 30.dubna 2012.
4. Přijatý  uchazeč  již nebude muset čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku 

přijímacího řízení. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. 
Seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole nebo na 
internetu, pod přiděleným registračním číslem, a to na dobu nejméně 15 dnů.

5. Odvolací  lhůta činí  3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 
6. Svůj úmysl vzdělávat se ve SŠ, oboru vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením 

ZÁPISOVÉHO LÍSTKU  řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke 
vzdělání. Zápisový lístek si  musíte  vyzvednout osobně ( je nutný Váš podpis do 
záznamového archu) v ředitelně naší školy  od 27.2.2012 – 15.3.2012 ( od 7:20 – 
14:00, nebo po telefonické domluvě v jinou dobu).

7. ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT JEN JEDNOU. Výjimkou je 
případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě 
odvolání.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě na tel.č. 736671427.

Děkuji, s  pozdravem  Diana Sklenářová

-------------------------------------------- Zde odstřihněte ----------------------------------------------------------

PROSÍM O VYPLNĚNÍ A ODEVZDÁNÍ DO 15. 2. 2012:

JMÉNO: …………………………………………………………………………

Podpis rodičů…………………………………………………..................

              Název SŠ, učiliště, ulice, místo                           UČEBNÍ OBOR  

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………


