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Informace pro uchazeče o studium
Obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem - H, E:
Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělávání ukončených závěrečnou zkouškou
s výučním listem budou zveřejněny na webových stránkách školy od 22. dubna do 30.
dubna 2021.
Dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do
spisu pro obory vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem se stanoví
termín 21. dubna 2021.
Informace pro uchazeče s rozhodnutím: PŘIJAT
Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky (na webu školy a při vstupu do školy) a tím
vyhovuje žádosti o přijetí uchazečům, kteří splnili stanovené podmínky – PROTO
NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ
Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10
dnů od zveřejnění výsledku.
Informace pro uchazeče s rozhodnutím: NEPŘIJAT
Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro
uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude
doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.
Odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne doručení rozhodnutí.
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Obory ukončené maturitní zkouškou - L:
Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Každý uchazeč může písemný test
z Českého jazyka a literatura a písemný test z MATEMATIKY konat dvakrát. Poprvé v prvním stanoveném termínu (12. 4. 2021) ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. A
podruhé - ve druhém stanoveném termínu (13. 4. 2021) ve škole uvedené na přihlášce ve
druhém pořadí. Pokud uchazeč konal zkoušky v obou termínech, započítává se mu do
celkového hodnocení vždy lepší výsledek z obou testů.
Termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. termín: 12. dubna 2021 (pro uchazeče, kteří mají školu na prvním místě na přihlášce)
(náhradní termín je: 12. května 2021)
2. termín: 13. dubna 2021 (pro uchazeče, kteří mají školu na druhém místě na přihlášce)
(náhradní termín je: 13. května 2021)
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním 1. termínu JPZ, tedy
nejpozději 29. března 2021. Uchazeč, který se pro vážné důvody nedostavil k řádnému
termínu přijímací zkoušky - a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli
školy – může konat zkoušku v náhradním termínu.
Dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do
spisu pro obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou se stanoví termín 29. dubna 2021.
Informace pro uchazeče s rozhodnutím: PŘIJAT
Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče
Centrem (28. dubna 2021), tj. do 30. dubna 2021 a zveřejní seznam přijatých uchazečů na
webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem - PROTO
NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ.
Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10
dnů od zveřejnění výsledku – tj. do 14. května 2021.
Informace pro uchazeče s rozhodnutím: NEPŘIJAT
Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro
uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude
doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.
Odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Pokud škola nebude mít více přihlášek nebo bude počet přihlášek roven počtu
nabízených míst pro uchazeče, bude moci škola přijímat uchazeče zcela bez přijímacích
zkoušek. Toto rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy a musí ho vydat nejpozději do
8. března 2021. V případě, že vstoupí v platnost tato varianta, budou o ní účastníci
informování prostřednictvím školních webových stránek, bude viditelně vyvěšena ve
vstupních prostorách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto
informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.
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