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Informace k předání výsledků přijímacího řízení 

 

Pořadí uchazečů o vzdělání podle počtu bodů získaných na základě školní přijímací zkoušky bude 

zveřejněno 19. 05. 2021 pod příslušným registračním číslem na webu školy a na vstupních dveřích  

do budovy školy.  

Na zveřejněném seznamu se uchazeči najdou:  

a) v přijatých,  

b) v nepřijatých z kapacitních důvodů,  

c) v nepřijatých (nesplnění kritérií přijímacího řízení).  

 

Pokud jste přijati, ale upřednostnili jste jinou střední školu, chtěla bych vás požádat o toto sdělení  

na email: reditelka@podnikac.cz 

V takovém případě je možné obsadit místo jiným uchazečem, který nemůže být přijat z kapacitních 

důvodů. 

Pokud nejste v přijatých uchazečích, doporučuji vyčkat do 21. 05. 2021, kdy budou vydána rozhodnutí 

o nepřijetí.   

Zákonní zástupci nepřijatého uchazeče nebo zletilý uchazeč si přijdou pro převzetí rozhodnutí, případně 

rozhodnutí bude zasláno poštou.  

 

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na přístupném 

místě ve škole (na vstupních dveřích do budovy školy) a na webových stránkách školy 

(www.podnikac.cz).  

V případě, že uchazeč bude přijat v 1. kole přijímacího řízení a rozhodne se vzdělávat  

na naší škole, odevzdá jeho zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč zápisový lístek určeným 

pracovníkům školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v této lhůtě stačí předat 

na poštu) tj. do 02. 06. 2021.  

Pokud zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč neodevzdá zápisový lístek v této lhůtě, vzdává 

se práva vzdělávat se na naší škole.  

 

Zákonní zástupci přijatých uchazečů nebo zletilí uchazeči se dostaví k převzetí Rozhodnutí 

ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání na SOŠPO, s.r.o. , dále k odevzdání zápisového 

lístku a vyřízení administrativy: 

- s jedním zákonným zástupcem,  

- s sebou občanský průkaz (žáka i zákonného zástupce), 

- s sebou řádně vyplněný a základní školou potvrzený zápisový lístek. 

 

 

Provoz školy: 

Dne 19. 05. 2021 je prodloužen provoz školy od 07:00 do 17:00 h a v následujících pracovních dnech 

od 07:00 do 14:30 h. 

 

 

V Mostě dne 05. 05. 2021     Ing. Lucie Machuldová v. r. 

                   ředitelka školy 
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