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Informace o přijímacím řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou: 
 

 O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Pořadí se 
vypočítává podle kritérií, která jsou zveřejněna na stránkách školy www.spspzlin.cz. 

 Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněno pod evidenčním číslem přihlášky – 

uvedeno na pozvánce ke konání přijímací zkoušky. 

 Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude přijatým uchazečům rozesíláno v písemné podobě. 
 Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejpozději dne 2. 5. 2017 na internetových stránkách 

školy a u vstupu do školy (úřední deska). Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium 
odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.  

 Na místo uchazeče, který nedoručí zápisový lístek v tomto termínu, bude přijat nejbližší nepřijatý 
uchazeč podle výsledkové listiny pořadí uchazečů, který podal odvolání v řádném termínu. 

 Nepřijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve dnech 2. 5. 2017 od 
12:00 do 16:00 hodin a dále 3. 5. 2017 až 5. 5. 2017 od 7:00 do 15:00 hodin v kanceláři ředitele 
školy a okamžitě se mohou proti tomuto nepřijetí odvolat, nebo se informovat o volných 
místech v jiných oborech studia.  

 Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat řediteli školy do 3 pracovních dnů od převzetí 
rozhodnutí o nepřijetí.  

 Rozhodnutí o nepřijetí, která nebudou ve dnech 2. - 5. 5. 2017 vyzvednuta v kanceláři ředitele 
školy, budou odeslána doporučenou poštou na adresu zákonného zástupce uvedeného  
v přihlášce. Odvolání proti nepřijetí lze podat až po doručení tohoto rozhodnutí, proto 
doporučujeme osobní odběr tohoto rozhodnutí ve výše uvedených dnech v kanceláři ředitele 
školy (urychlíte a usnadníte si možnost odvolání proti nepřijetí). 

 Uchazeči, kteří podají odvolání, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí 
uchazeči (neodevzdali zápisový lístek).  S možností podání odvolání, případně možností přijetí do 
jiného oboru vzdělání v naší škole Vám podáme informaci v kanceláři ředitele školy. 

 Rozhodnutí proti nepřijetí může být změněno ředitelem školy na základě podaného odvolání 
nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.  

 Uchazeči přijatí na odvolání musí opět ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů doručit zápisový 
lístek. Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně je přijat na odvolání, 
může zápisový lístek stáhnout a přenést na školu, která jej přijala na odvolání. 

 Do oborů, které nebudou zaplněny na úplný počet přijímaných žáků, vypíše škola další kolo 
přijímacího řízení. 

 Uchazečům o studium, kteří nejsou žáky základní školy, vydá na žádost uchazeče nebo jeho 
zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. 
Pro obyvatele Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje – 15. bud. (areál bývalého závodu 

Svit), 5. etáž, dveře č. 527, Mgr. Jana Olbertová (tel.: 577 043 715). Vezměte si s sebou 
občanský průkaz. 
 

 
 
         Ing. Bc. Jiří Charvát, v.r. 
                ředitel školy 
Ve Zlíně 28. 4. 2017 
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