Výsledky přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 a rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní forma
4. kolo
evidenční číslo

počet získaných bodů

265

43

přijat / nepřijat
přijat/a

Kritéria
Podmínky přijímacího řízení 3. kola splní uchazeči, kteří dosáhnou alespoň 36 bodů a zároveň
v 1. kole jednotné přijímací zkoušky (popř. přijímací zkoušce) minimálně 35% úspěšnosti.
Výsledky přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 a rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
obor 75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma
4. kolo
evidenční číslo
268

Počet získaných bodů
29

přijat/nepřijat
Přijat/a

Kritéria
Podmínky přijímacího řízení 3. kola splní uchazeči, kteří dosáhnou alespoň 26 bodů a zároveň
v 1. kole jednotné přijímací zkoušky (popř. přijímací zkoušce) minimálně 28 % úspěšnosti.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb (§ 60a odst. 6 školského zákona).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 školského zákona,
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 (§ 60a odst. 7 školského zákona).
Informace k odevzdání zápisového lístku:
Pokud je uchazeč přijat, je možné zápisový lístek doručit do školy vždy od 9:00 do 15:00,
nejpozději však do 17. července 2018.
Informace pro nepřijaté uchazeče:
Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o
nepřijetí je třeba podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.
V Praze dne 29. června 2018

Mgr. Jitka Jarošová
ředitelka školy

