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POZVÁNKA K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ – 03.05.2019 OD 09:00 DO 16:00 HOD.
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol
§59 až § 64 a § 88 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb.
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů.
Nepřijatí uchazeči se mohou dle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí vyjádřit k
podkladům rozhodnutí.

Vážení žáci,
vážení zákonní zástupci,

zvu Vás dne 03.05.2019 v čase od 09:00 do 16:00 hod. k převzetí Rozhodnutí ředitelky školy o
přijetí či nepřijetí ke studiu na Střední škole diplomacie a veřejné správy, s.r.o., A.Jiráska č.p. 1887,
434 01 Most od 01.09.2019.

V Mostě dne 09.04.2019

…………………………………..
Ing. Vladimíra Ilievová
ředitelka školy

Důležitá informace:
1) Ve dnech 28.04.2019 až 30.04.2019 budou na webu školy a na úřední desce – vchod.
dveřích školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
2) K převzetí Rozhodnutí ředitelky školy dne 03.05.2019 si přineste s sebou:
• Občanský průkaz – žáka i zákonného zástupce
• Řádně vyplněný zápisový lístek
• Psací potřeby
3) Na úřední desce školy na www.ssdvs.cz se seznamte se Zásadami při zpracování osobních
údajů FO na SŠDVS s.r.o. a s Poučením o právech FO a s Nařízením EP a Rady EU
2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů – GDPR.
Pozn.
• Pokud jste upřednostnili jinou školu, chtěla bych vás požádat o sdělení na
reditelka@ssdvs.eu .
Umožní mi toto místo obsadit jiným uchazečem, který nemůže být přijat z kapacitních
důvodů.
Děkuji. Těšíme se na Vás

Ing. Vladimíra Ilievová

