Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Informace jak postupovat po zveřejnění výsledků
1. kola příjímacího řízení pro šk. rok 2021/22
Vážení uchazeči o vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav, vážení rodiče,
v první řadě Vám chci poděkovat za zájem o studium na naší škole.
Nyní přikládám několik rad, jak postupovat po zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení
pro šk. rok 2021/22
1. Jste-li přijati na obě školy nebo alespoň na školu 1. volby:
- Odevzdejte na zvolenou školu co nejdříve zápisový lístek.
- Druhou školu informujte (telefonicky), že už máte vyřešeno a o přijetí nemáte zájem.
2. Nejste-li přijati na školu 1. volby, podejte odvolání.
Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí poštou můžete do 3 dnů podat odvolání proti nepřijetí.
Pokud Vaši vrstevníci umístění v pořadí před Vámi kolegiálně oznámí, že nenastoupí,
postoupíte na jejich místo a Vašemu odvolání může být ihned vyhověno (autoremedurou tedy změnou rozhodnutí ředitele).
Pokud se ovšem toto nestihne vyřídit do 10 dnů, upozorňuji, že nejpozději 10. den musíte
odevzdat zápisový lístek (ZL) na škole 2. volby (abyste měli nějakou jistotu) a dál čekat na
výsledek odvolacího řízení. V případě pozdějšího vyhovění Vašemu odvolání dojdete s
novým rozhodnutím o přijetí do školy 2. volby, kam jste odevzdali ZL, a po jeho předložení
Vám musí být ZL vydán a vy ho přenesete na vysněnou školu.
3. Nejste-li přijati nikam, postupujte v těchto dvou krocích:
- Podejte na obou školách odvolání proti nepřijetí a čekejte na výsledek odvolacího řízení
(informujte se ve škole, zda má při Vašem umístění smysl odvolání podávat). Vězte, že
mnohdy se díky přijetí těch před Vámi na jiné školy posunete pořadím třeba i o 20 míst a
nakonec budete přijati. Chce to jen trpělivost.
- Současně se zajímejte o možnosti podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení pro případ,
že to ani na jedné škole z 1. kola na odvolání nedopadne dobře.
Věřím, že se rozhodnete odevzdat zápisový lístek na naší škole!
Těšíme se na Vás!!!
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