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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 a na jednom místě. 

 Nabídku termínů pro uskutečnění výše uvedených kroků máte zde /níže: 
 

Nabídka termínů pro předání rozhodnutí, odevzdání ZL* a podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání 

KDY?          od pondělí 24. května Od ÚT ….průběžně celý týden až do pátku 4. června    

     8,00 – 17,00 hodin od 8,00 – 11,00       12,30 - 16,30    po domluvě s ŘŠ až do 18,00 
     dřívější a další (jiný) termín si lze dohodnout pouze u ŘŠ  telefonicky 777 900 010 

     1/ my:    Osobní předání rozhodnutí o přijetí – ROPN 
KDO?         2/ vy:      Osobní předání zápisového lístku – ZL 

     3/ my:    Osobní předání a podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání – SOPV 
Nezapomeňte: U všech bodů musí být přítomen zákonný zástupce a případně uchazeč, pokud není podepsán na ZL. 
Pokud si nebudete jisti, jak ZL předvyplnit, neváhejte kontaktovat AŘŠ /595 172 000, nebo tyto administrativní úkony 
nechejte až na osobní setkání. 

KDE-JAK?  Pro jakýkoliv komunikační kontakt  PŘ mimo dohodnuté časy se sekretariátem volejte ŘŠ 777 900 010          
                    na sekretariátu školy 3. poschodí; asistentka ředitele Helena Mádrová 595 172 000 
                    v kanceláři ředitele školy; 3. poschodí vpravo 

Nezapomeňte:  

 
Vysvětlivky pojmů:  
 

ROPN1     ZL2     SOPV3   PŘ4  ŘŠ5  AŘŠ6 
 

         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, a jsou přijati, není co řešit, proto předpokládáme, že pro tyto 

uchazeče a jejich rodiče 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 pokud možno co nejrychleji 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  

 

                                                 
1 rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu 
2 zápisový lístek 
3 smlouva o poskytnutí vzdělání 
4 přijímací řízení - rozhodnutí 
5 ředitel školy 
6 asistentka ředitel školy 
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