
Předběžné pořadí uchazečů bude zveřejněno 27. 3. 2013. Nejedná se o 

výsledky přijímacího řízení! 

Termín zveřejnění výsledků je 22. 4. 2013.  
Upozorňujeme všechny uchazeče, kteří mají úmysl vzdělávat se na SZŠ a VOŠZ Plzni na nutnost sledovat 
webové stránky školy, případně úřední desku ve vestibulu školy.  

 
Informace pro uchazeče  v případě, že budou přijati ke studiu  
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená. 

Pozor!!! Přijatým žákům tedy nebudou odesílána rozhodnutí o přijetí poštou, výsledky 

budou pouze zveřejněny na www.zdravka-plzen.cz  - Přijímací řízení SZŠ a na úřední desce 
ve vestibulu školy.  
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.  
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 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. 
 

 
Informace pro uchazeče  v případě, že nebudou přijati ke studiu 

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude zveřejněn seznam přijatých a 
nepřijatých uchazečů.  
Rozhodnutí o nepřijetí si bude možné v určeném termínu (viz. Informace k přijímacímu 
řízení, které obdržíte písemně) vyzvednout osobně nebo budou zaslány poštou. Uchazeči, 
kteří nejsou přijati na SZŠ a VOŠZ v Plzni v 1. kole přijímacího řízení, mohou do 3 
pracovních dnů od doručení  (převzetí) rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání proti 
nepřijetí, a to ředitelce SZŠ a VOŠZ v Plzni.  
Doporučujeme všem nepřijatým uchazečům odvolání podat, protože je 
pravděpodobné, že se uvolní místa po uchazečích, kteří odevzdají zápisový lístek na 
jiné střední škole. Je vhodné si osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí,  vedení 
školy Vám poskytne veškeré informace týkající se odvolání (máme pro Vás připravené 
formuláře, stačí je pouze vyplnit). 

 
V Plzni 18. 3. 2013    PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy  
 

http://www.zdravka-plzen.cz/

