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POZVÁNKA PRO UCHAZEČE O STUDIUM 

 
Vážení uchazeči o studium na naší škole,  
zveme Vás  a Vaše zákonné zástupce k převzetí informace o výsledcích JPZ a rozhodnutí 
ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu na Střední odborné škole podnikatelské, s.r.o., 
Topolová 584 , Most 434 01  od 1.9. 2020. 
Očekáváme Vás v termínu od 16. 6. 2020 v čase od 12:00 do 17:00 hod. a v dalších dnech od 
7:00 do 15:00. Termín k odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů je 5 dní, tedy do 23. 
6. 2020. V případě přijetí  a vašeho rozhodnutí o nástupu na naši školu, můžete odevzdat 
zápisový lístek a dojde také k podpisu smlouvy.  
Výsledky JPZ budou pod přidělenými čísly zveřejněny na internetových stránkách školy 
podnikac.cz a také na dveřích školy ve dnech 15.6. až 16.6.2020 a celý následující měsíc. 
Nepřijatí uchazeči se mohou dle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k podkladům. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati 
pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Žádost lze podat 
řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke 
vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení 
rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního 
dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, 
usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. 
Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového 
rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej 
na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro 
nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro 
odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči. 
 
Pokud jste upřednostnili jinou školu, chtěla bych Vás požádat o sdělení na 
info@podnikac.cz či telefonicky na číslo 420 476 769 501. Škola pak může místo obsadit 
dalším uchazečem, který nebyl přijat z kapacitních důvodů. 
 
 
Těšíme se na Vás. 
 
Ing. Machuldová Lucie 
ředitelka školy 


