
Zkrácené informace k přijímacímu řízení:

Pro tr�í�lete�  uč�ební� obory zver�ejní� naš�e š�kola vy�šledky pr�ijí�mačí�ho r�í�zení� dne 22. 4. 2020 

- přijatý žák mu� z�e 
a) odevzdat za�pišovy�  lí�štek hned po zver�ejne�ní� vy�šledku�

nebo 
b)  odevzdat  za�pišovy�  lí�štek  nejpozde� ji  13.  den  od  kona�ní�  jednotne�  pr�ijí�mačí�
zkouš�ky (datum jednotne�  pr�ijí�mačí� zkouš�ky zatí�m není� štanoveno; pr�edpokla�da�
še, z�e zkouš�ka še bude konat v č�ervnu 2020) 

- nepřijatý žák še nemu� z�e odvolat,
ale mu� z�e 
a) poč�kat na pr�í�padne�  vyhla� š�ení� 2. kola pr�ijí�mačí�ho r�í�zení�

nebo 
b) v pr�í�pade� ,  z�e  š�kola  bude mí�t  volnou kapačitu (tzn.  pr�ijatí�  z�a� či  neodevzdali

za�pišovy�  lí�štek v nejzazš� í�m termí�nu, pr�í�padne�  ši jej vyz�a�dali zpe� t, protoz�e še
rozhodli naštoupit jinam), mu� z�e by� t tento z�a�k na uvolne�ne�  mí�što pr�ijat podle
por�adí�  v pr�ijí�mačí�m r�í�zení�  novy�m rozhodnutí�m o pr�ijetí�,  ktery�m lze zme�nit
pu� vodní� rozhodnutí� o nepr�ijetí� učhazeč�e

Podrobne� jš� í� informače – viz ní�z�e

Podrobné  informace  k novému  zákonu  o  přijímacím  řízení  na  naši  školu  pro
školní rok 2020/2021

 Seznam  přijatých  a  nepřijatých  uchazečů  do  učebních  oborů bude  pod
regištrač�ní�mi  č�í�šly  zveřejněn  na  webovy�čh  štra�nka� čh,  u� r�ední�  dešče  š�koly  
a na dver�í�čh š�koly 22. 4. 2020. 

 Pokud še jednotna�  pr�ijí�mačí� zkouš�ka ani š�kolní� pr�ijí�mačí� zkouš�ka v první�m kole
pr�ijí�mačí�ho  r�í�zení�  nekona� ,  to  znamena�  typičky  u  oboru�  štr�ední�ho  vzde� la�ní�  
š  vy�uč�ní�m  lištem,  nemuší�  še  š  vyhodnočova�ní�m  pr�ijí�mačí�ho  r�í�zení�  č�ekat  na
kona�ní�  jednotne�  pr�ijí�mačí�  zkouš�ky.  Ř+ editel  š�koly  v  tomto  pr�í�pade�  zver�ejní�
šeznam  učhazeč�u�  a  nepr�ijaty�m  učhazeč�u� m  nebo  za�konny�m  za� štupču� m
nepr�ijaty�čh  nezletily�čh  učhazeč�u�  odeš� le  rozhodnutí�.  Aby  še  šladily  termí�ny  



š  jednotnou  pr�ijí�mačí�  zkouš�kou  a  učhazeč�  ši  mohl  kvalifikovane�  vybrat
preferovanou variantu štr�ední�  š�koly  v  pr�í�pade� ,  z�e  še  hla� ší�  šouč�ašne�  napr�.  na
maturitní� a nematuritní� obor, r�editel š�koly zver�ejní� šeznam š vy�šledky učhazeč�u�
take�  nejpozde� ji do 8 kalenda� r�ní�čh dnu�  po dni kona�ní� jednotne�  pr�ijí�mačí� zkouš�ky
na štr�ední�čh š�kola� čh š maturitní�  zkouš�kou.  Od konce této 8denní lhůty pak
uchazečům  běží  5denní  lhůta  pro  odevzdání  zápisového  lístku  
(a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

 Za�pišove�  lí�štky  budou pr�ijí�ma�ny  dle  §  19  -  Pra�vní�  u� prava o  za�pišove�m lí�štku
podle § 60g š�kolške�ho za�kona še pouz� ije obdobne�  š tí�m, z�e učhazeč� nebo za�konny�
za� štupče  nezletile�ho  učhazeč�e  švu� j  u� myšl  vzde� la� vat  še  v  dane�  štr�ední�  š�kole
potvrdí�  odevzda�ní�m  nebo  odešla�ní�m  za�pišove�ho  lí�štku  r�editeli  š�koly,  ktery�
rozhodl  o  jeho  pr�ijetí�  ke  vzde� la� va�ní�,  a  to  nejpozde� ji  do  5  pračovní�čh  dnu�  po
nejzazš� í�m  termí�nu  pro  zver�ejne�ní�  šeznamu  pr�ijaty�čh  učhazeč�u� ,  a  š  tí�m,  z�e
uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je pr�ijat na
za�klade�  nove�ho  rozhodnutí�  vydane�ho  podle špra�vní�ho  r�a�du.  Nove�  rozhodnutí�
pr�edloz� í� učhazeč�  ve š�kole, kam odevzdal za�pišovy�  lí�štek, a ta mu vyda�  za�pišovy�
lí�štek k odevzda�ní� na druhou š�kolu.

 Dle  §  18  za�k.  135/2020  Sb.  zme�na  našta� va�  ve  zpu� šobu  uplatne�ní�  opravne�ho
proštr�edku.  Za�kon  r�í�ka� ,  z�e  odvolání  proti  rozhodnutí  ředitele  školy  není
přípustné. K tomu še pr�ištoupilo z du� vodu uryčhlení� pročešu pr�ijí�ma�ní�. 
Ničme�ne�  ani  letoš  učhazeč�i  nepr�ičha� zejí�  o  moz�nošt  by�t  operativne�  pr�ijati  na
mí�šta,  ktera�  budou  pr�í�padne�  uvolne�na  po  uplynutí�  lhu� ty  pro  odevzda�ní�
za�pišovy�čh lí�štku� , pokud še v por�adí� umí�štili „pod č�arou“, (tedy o moz�nošt „by� t
pr�ijati  na odvola�ní�“-  jak je  ve ver�ejnošti  vz� ito).  Standardní  odvolání je letos
nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 pí�šm. b) špra�vní�ho r�a�du,
ktery�m  lze  zme�nit  pu� vodní�  rozhodnutí�  o  nepr�ijetí�  učhazeč�e.  Dí�ky  tomuto
mečhanišmu bude moči r�editel ša�m aktivne�  pr�ijmout učhazeč�e na uvolne�na�  mí�šta
podle vy�šledne�ho por�adí� po odevzda�ní� za�pišovy�čh lí�štku� . Tj. š�kola č�iní� kroky tak,
aby  v  čo  nejkratš� í�m  moz�ne�m  termí�nu  za  vyuz� ití�  došavadní�čh  vy�šledku�
pr�ijí�mačí�ho r�í�zení�  naplnila kapačitu š�koly.  Sta� le ničme�ne�  platí�,  z�e  r�editel  š�koly
muší� nečhat volna�  mí�šta pro učhazeč�e konají�čí� zkouš�ku v na�hradní�m termí�nu. 

 Za�pišove�  lí�štky budou pr�ijí�ma�ny od 22.  4.  2020 vz�dy  v     úterý a ve čtvrtek od  
9:00 do 12:00 hodin na šekretaria� tu š�koly v 1. patr�e, kančela� r�  č�. 55. Můžete jej
také  vhodit  do  poštovní schránky  u  hlavního  vstupu  do  budovy  školy.
Zkontrolujte, prosím, správnost vyplnění (jme�no a pr�í�jmení� učhazeč�e; datum 
a  mí�što  narození�  učhazeč�e;  adreša  bydliš�te�  učhazeč�e;  šta� t;  jme�no  a  pr�í�jmení�
za�konne�ho za� štupče nezletile�ho učhazeč�e), 
da� le pak:
Zapišuji uvedene�ho učhazeč�e do první�ho roč�ní�ku na š�kolní� rok 2020/2021
Na�zev š�koly: SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

https://app.codexis.cz/doc/CR/11200#L3297
https://app.codexis.cz/doc/CR/10979#L1


Ko� d a na� zev oboru vzde� la� va�ní�: 
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník, servírka
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař
66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a propagační výtvarník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
Datum a podpisy uchazeče a zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

 V pr�í�pade�  dalš� í�čh dotazu�  volejte tel 585 200 230,  603 378 287,  nebo piš�te na  
e-mail palenikova@šturšovka.čz

 Řegištrač�ní� č�í�šlo učhazeč�e Va�m bylo zašla�no poš�tou. Pokud jej nema� te, ozve�te še
na vy�š�e uvedene�  kontakty.

mailto:palenikova@stursovka.cz

