
  

 

 
PŘÍLOHA Č. 2 – POSTUP A POUČENÍ PRO PŘIJATÉ/NEPŘIJATE UCHAZEČE 
 
Oznámení o výsledku 1. kola přijímacího řízení 
 
Na webových stránkách školy www.educa-sos.eu a na vstupních dveřích zveřejníme nejpozději 28. 4. 2023 seznam přijatých 
a nepřijatých uchazečů, a to podle přiděleného registračního čísla uchazeče.  
 
Postup a poučení pro přijaté uchazeče 
  
V souladu s platnou legislativou nebude rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu zasíláno poštou. Datum zveřejnění seznamu 
přijatých uchazečů – do 28. 4. 2023, je zároveň datem oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu.  
 
Přijatí uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí zápisový lístek (vzor vyplnění zápisového 
lístku viz příloha č. 3) buď na sekretariát školy, nebo zašlou poštou (rozhodující je razítko pošty s tímto datem). Odevzdáním 
zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2023 žákem naší školy.  
Zápisové lístky NEODEVZDÁVAJÍ uchazeči o kombinované studium oboru Podnikání.  
 
Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.  
Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem 
nebo telefonicky (e-mail: jana.machanova@educa-sos.eu, tel: 556 708 760). Uvolní tím místo dalším uchazečům, kteří čekají 
na přijetí.  
Současně s odevzdáním zápisového lístku žádáme o vyplnění a odevzdání dotazníku přijatého žáka (viz příloha č. 4). 
 
Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče 
 
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí poštou. Nepřijatý uchazeč může podat řediteli 
školy žádost o odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem 
následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo 
zletilým uchazečem.  
 
Ostatní poučení  
 
Evidenci osobních údajů uchazeče o studium vedeme v míře nezbytně nutné pro účely přijímacího řízení a v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 
V souladu s § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) Vás informujeme o Vašem právu vyjádřit se k podkladům před 
vydáním rozhodnutí a to dne 26. 4. 2023 v 10:00 hod. na sekretariátu školy. Účastník řízení a jeho zástupce mají také právo 
nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí již v právní moci.   
Dotazy nebo nejasnosti Vám pomůžeme vyřešit e-mailem, telefonicky nebo osobním kontaktem.  
 
Kontakty 
 
Mgr. Aleš Medek, ředitel školy  

• e-mail: ales.medek@educa-sos.eu, tel: 556 703 658 

• řeší: organizaci přijímacích zkoušek, přijetí, nepřijetí, žádosti o odvolání, volná místa, bodové ohodnocení uchazečů. 
 
Mgr. Jana Macháňová, asistentka ředitele  

• e-mail: jana.machanova@educa-sos.eu, tel: 556 708 760  

• řeší: evidenci přihlášky ke studiu a dalších podkladů pro přijímací řízení včetně jejich doplnění, evidenci zápisových lístků, 
žádosti o odvolání, odeslání rozhodnutí o nepřijetí.  

• Hodiny pro osobní doručení: Po – Pá 7.30 – 14.30 hod. 
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