Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová
SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Držitel certifikátu dle ISO 9001

Seznam přijatých uchazečů ke studiu ve šk. roce 2020/2021
Podle přiděleného registračního čísla
(§60 odst. 16 a 17 a § 183 odst. 2 školského zákona)

I. kolo přijímacího řízení
Obor Pekař 29-53-H/01
Registrační číslo: P1
Registrační číslo: P2
Registrační číslo: P3
Registrační číslo: P4
Přijatí uchazeči nedostanou vyrozumění o přijetí písemně (to dostávají pouze ti, kteří
nejsou přijati). Škola zveřejňuje pouze seznam registračních čísel přihlášek úspěšných
uchazečů, a to na vývěsce školy a na svých webových sránkách po dobu alespoň 15 dnů.
Zápisový lístek, který jste obdrželi od své ZŠ, musíte odevzdat osobně nebo odeslat
poštou vybrané škole ve lhůtě 5 pracovních dnů (počítá se od nejzazšího termínu pro
zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč
může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového
rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole,
kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.
Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně
vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na
maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také
nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních
školách s maturitní zkouškou. 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).
Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o
přijetí opakovaně (viz výše).
V Pelhřimově dne 14. dubna 2020
Mgr. Libor Capák, ředitel školy
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