Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Štítného 57/3, 370 01 České Budějovice

Informace o výsledcích přijímacího řízení
na praktickou školu dvouletou
I. kolo
Č.j.: MZPCB/00047/2019
Do 22.4.2019 obdrželi zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů, kteří
odevzdali přihlášku ke studiu na praktické škole dvouleté, dopis s informacemi o dalším
postupu v přijímacím řízení.
Po vyhodnocení přijímacího řízení byl dne 23.4.2019 na veřejně přístupném místě ve škole
(na nástěnce v I. patře budovy školy ve Štítného ulici 3 v Č. Budějovicích) a dále způsobem
umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy na adrese www.stitnehocb.cz)
v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zveřejněn, na dobu
minimálně 15 dnů, seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u
každého uchazeče. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle
ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních
dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy, prostřednictvím ředitele této školy.
Svůj úmysl vzdělávat se v praktické škole dvouleté potvrdí uchazeč 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 považuje za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku.
Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání právní účinky
rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání.
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V Českých Budějovicích 23. dubna 2019
Mgr. Jiří Zemko
ředitel školy

