Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

Jak postupovat v případě přijetí, popř. nepřijetí na SPŠ a VOŠ Písek
Informace pro rodiče uchazečů o studium na střední průmyslové škole
Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poskytli maximum informací, které se vztahují k přijímacímu řízení
ke vzdělávání ve Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole, Písek, Karla Čapka 402.
Jak jste již byli informováni, uchazeči se do celkového hodnocení přijímacích zkoušek
započítává lepší výsledek jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury a lepší výsledek
jednotné zkoušky z Matematiky.
Centrum zpřístupní tyto výsledky školám v neděli 28. dubna 2019. Podle celkových výsledků
dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí do
dvou pracovních dnů, tj. do 30. dubna 2019 a zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole
pod přidělenými evidenčními čísly na vývěsce před školou a na webu www.sps-pi.cz.
Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel
doručí poštou rozhodnutí o nepřijetí. Do dopisu o nepřijetí zároveň přiložíme informaci,
jak postupovat v případě podání odvolání. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele
školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení
rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek – svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) odevzdáním zápisového lístku řediteli
školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode
dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek, zanikají posledním dnem
lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
V případě, že uchazeč na vybrané škole nebyl přijat, ale podal odvolání a na základě
odvolání přijat byl, může vzít zápisový lístek zpět a odevzdat jej na škole, kde na základě
odvolání byl přijat. V jiném případě nelze vzít zápisový lístek zpět.
V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nahlížet do spisu a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí dne 29. dubna 2019 od 08:00 do 14:00 hodin v kanceláři školy.
Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a věřím, že se rozhodnete pro naši školu. Pokud
budete mít nějaké dotazy nebo nejasnosti, obraťte se na nás, rádi se Vám budeme věnovat.
Kontaktní informace:
tel.: 382 214 805, 604 415 519
e-mail: info@sps-pi.cz

Ing. Jiří Uhlík, v. r.
ředitel školy

