Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021 pro obory zakončené výučním listem (učební obory)
Dne 22. 4. 2020 zveřejní škola seznamy přijatých uchazečů na www stránkách a na vývěsce při
vchodu do školy. Nepřijatí uchazeči nebudou na seznamech uvedeni, rozhodnutí si mohou
vyzvednout osobně na sekretariátu školy do 28. 4. 2020, poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána
poštou.
Přijatí uchazeči, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) a mají zájem nastoupit od
1. 9. 2020 na naši školu na zvolený obor, mohou odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů od
vyhlášení výsledků přijímacího řízení, tj. do 28. 4. 2020.
Na sekretariátu školy si můžete vyzvednout osobně rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a odevzdat zápisový
lístek v těchto termínech:
středa
22. 4. 2020
8.00
–
16.00
hodin
čtvrtek
23. 4. 2020
8.00
–
16.00
hodin
pátek
24. 4. 2020
8.00
–
13.00
hodin
pondělí
27. 4. 2020
8.00
–
16.00
hodin
úterý
28. 4. 2020
8.00
–
13.00
hodin
Ostatní uchazeči postupují dle pokynů MŠMT (odkaz Informace k novému zákonu o přijímacím řízení
na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020).
-

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací
zkouška ani školní přijímací zkouška
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů 22. 4 2020 a nepřijatí uchazeči nebudou na
seznamu uvedeni, rozhodnutí si mohou vyzvednout ve výše uvedených termínech na
sekretariátu školy, poté bude odesláno poštou zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých
uchazečů. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl
kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např.
na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také
nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních
školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8 denní lhůty pak uchazečům běží 5 denní lhůta
pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky
dříve).
Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o
přijetí opakovaně (viz níže).

-

Odevzdání zápisového lístku
Pokud bude uchazeč přijat ke studiu a bude mít o zvolený obor zájem, musí do 5 pracovních
dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek.
Nově je stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí
(autoremedury) opakovaně. Odvolání proti rozhodnutí není přípustné, je nahrazeno novým
rozhodnutím o přijetí na úrovni školy.

V případě dalších dotazů kontaktujte ředitele školy:
Mgr. Libor Hanzal, 537 020 500, 602 541 973, hanzal.libor@sousoszn.cz

Ve Znojmě 14. dubna 2020

Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy

