
 

 

 

 

 

 

Informace pro uchazeče 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno ve škole 16. 6. 2020 – 17. 6.2020 od 8.00 do 16.00 hodin. Potom 
bude odesláno poštou. 
Zápisové lístky můžete odevzdávat ve škole od 8.00 do 16.30, v pátek do 12.00 hodin. V této době lze 
uzavírat také Smlouvu o vzdělávání za úplatu. 
 
Zápisový lístek. 
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli 
školy, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud 
lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy od 1. září 2020 nestává. 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro 
uplatnění na druhé škole, kam byl přijat po podání žádosti o nové rozhodnutí. 
 
Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů. 
Vzhledem k tomu, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají na naší škole zápisový lístek a nastoupí na 
jinou školu, místa se uvolní. Proto je možné podat žádost o nové rozhodnutí. Žádost je umístěna na 
stránka www.prak.cz . Odevzdat uvedenou žádost je nutné do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno 
rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta 
je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Ředitel školy se při vydávání 
nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Pokud je 
uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej 
takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní 
na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. 
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