Střední škola informačních technologií, s.r.o.
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

Převzetí rozhodnutí o přijetí, odevzdání zápis. lístku, podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání
Převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu, odevzdání zápisového lístku (ZL) a podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání jsou
rozhodující momenty završení přijímacího řízení. Tento krok je oboustranné výhodné realizovat najednou, v jeden
moment.
Na základě termínů přijímacích zkoušek a zveřejnění výsledků přijímacího řízení tradičně vyhrazujeme čtyři základní
termíny pro uskutečnění tohoto aktu. Poté /tj. od 6. 5. 2019/ je možno tyto kroky provést každý pracovní den od
8,00 do 16,00, nejpozději však 17. 5. 2019, kdy uplyne desetidenní lhůta pro doručení zápisového lístku
Poté, co se dozvíte výsledky, které vás nominují ke studiu, a pochopitelně vy sami chcete u nás studovat, postupujte
takto:
Nabídka čtyř základních termínů pro uskutečnění výše uvedených kroků
Předpokládané základní termíny pro předání rozhodnutí, odevzdání ZL* a podpis smlouvy
1. termín
2. termín
3. termín
4. termín
29. 4. 2019 (pondělí)
30. 4. 2019 (úterý)
2. 5. 2019 (čtvrtek)
3. 5. 2019 (pátek)
Kdy: Vždy od 8,00 - 11,30 hodin; 12,15 - 17,00 hodin; /po 17,00 hodině na základě domluvy s ředitelem školy
777 900 010/ až do 20,00 hodin
Kde:
 Na sekretariátu školy 3. poschodí; asistentka ředitele H. Mádrová 595 172 000
 V kanceláři ředitele školy; 3. poschodí
* ZL - zápisový lístek

Další termíny pro předání rozhodnutí, odevzdání ZL* a podpis smlouvy
Období od pátku 6. května do pátku 17. května 2019
Kdy: Vždy od 8,00 - 11,30 hodin; 12,15 - 15,00 hodin; /po 15,00 hodině na základě domluvy s ředitelem školy
777 900 010/
Kde:
 Na sekretariátu školy 3. poschodí; asistentka ředitele H. Mádrová 595 172 000
 V kanceláři ředitele školy; 3. poschodí

Odůvodnění tohoto postupu:
důvodem je skutečnost, že tímto způsobem Vám umožníme co nejvíce reálně přijmout Vaše správné rozhodnutí
pro uchazeče, kteří mají jasno a znají rozhodnutí, není co řešit, proto předpokládáme, že pro většinu uchazečů
bude tento akt pouze formálním krokem, byť velmi důležitým
předání rozhodnutí je v případě soukromé školy vázáno na podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání z tohoto
důvodu vydání rozhodnutí budeme realizovat osobně ve stanovených termínech (s rozšířenou pracovní dobou)
v případě termínové kolize (z Vaší strany) se po dohodě domluvíme na náhr. termínu ŘŠ - 777 900 010
v případě, že se rozhodnete (a dříve to nebudete ochotni jasně deklarovat) nenastoupit ke studiu na naší škole i
přes přijetí, žádáme Vás zdvořile, abyste po 28. 4. 2019 neprodleně sdělili tento svůj jasný postoj.
tímto významně ulehčíte postup skutečným uchazečům, kteří se tak nedostanou do časové tísně a především
nebudou muset nastupovat na školy, které pro ně nebyly prioritou
tato procedura byla úspěšně realizována v předchozích letech, a to ke spokojenosti obou stran
(bez emocí, připomínek, stížností, námitek a odvolání)
je zcela transparentní a ctí především skutečný zájem strany uchazečů (potažmo zák. zástupců)
Poznámka:
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte přímo ředitele školy (777 900 010)
reditel@ssinfotech.cz
Mgr. Radan Nachmilner,v.r.
ředitel školy

