Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Obor vzdělání:
Datum zveřejnění:

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
16.06.2021

Pořadí

ID

Body prospěch

1
2

732
733

15
14

Body diplom Body celkem
0
0

15
14

Rozhodnutí
Přijat(a)
Přijat(a)

Kriteria pro přijetí
Kriteriem pro stanovení pořadí uchazečů je prospěch na základní škole a další skutečnosti, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Zápisový lístek:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a v příslušném oboru potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo
zletilý uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 30. 6. 2021.
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit
úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve
střední škole podle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč
uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně
přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Odvolání:

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje
prostřednictvím školy (VOŠ a SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová) ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí.
Mgr. Jan Kovář
ředitel školy

