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Další informace k přijímacímu řízení
pro školní rok 2021/2022
Jednotná přijímací zkouška
1. termín: pondělí 3. května 2021
2. termín: úterý 4. května 2021
INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ
 Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na úřední desce a www.oaprerov.cz,
ředitel nebude písemně zasílat rozhodnutí o přijetí, je nutné sledovat úřední desku
a webové stránky školy!!!
 Uchazeč odevzdá zápisový lístek řediteli školy (potvrdí úmysl vzdělávat se v dané škole)
do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu.
 Zápisový lístek uchazeč může uplatnit jen 1x. To neplatí v případě, že chce uchazeč uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
INFORMACE V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ
 Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 Je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči svůj zápisový lístek odevzdají na jiné škole.
Tím se jejich místa uvolní k dalšímu řízení pro další uchazeče. ABY NA UVOLNĚNÉ
MÍSTO MOHL BÝT ZAŘAZEN PŮVODNĚ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ
NEPŘIJATÝ UCHAZEČ, JE NEZBYTNÉ ŘÁDNÉ ODVOLÁNÍ V ZÁKONNÉ
LHŮTĚ (formulář bude přílohou rozhodnutí).
 Odvolání je třeba 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 odvolání posledního dne lhůty svěřeno držiteli poštovní licence.
 V případě, že bude uchazeč nejdříve přijat na jinou školu a přitom upřednostňuje naši,
není třeba na jiné škole ihned odevzdávat zápisový lístek, je vhodné vyčkat (lhůta je
dostatečně dlouhá), protože je velký předpoklad, že brzy bude uvolněno místo na naší
škole.
 Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí
o přijetí z této školy vzít 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 stanovují lhůtu pro odevzdání
zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení
(doručení) nového rozhodnutí uchazeči.
 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: 581 215 002

