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POZVÁNKA K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ – 20.06.2020 OD 09:00 DO 14:00 HOD.
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 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. 232/2020 Sb. o přijímacím
řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich
ukončování ve školním roce 2019/2020 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 20.06.2020 - sobota v čase od 09:00 do 14:00 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. 1887/3 , 434 01 Most od 01.09.2020.
V Mostě dne 5.6.2020

…………………………………..
Ing. Vladimíra Ilievová
ředitelka školy
Důležitá informace:
1) Ve dnech 15.06.2020 až 16.06.2020 budou na webu školy a na úřední desce – vchodových dveřích školy
zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
2) K převzetí Rozhodnutí ředitelky školy dne 20.6.2020 si přineste s sebou:
 Občanský průkaz – žáka i zákonného zástupce
 Řádně vyplněný zápisový lístek
 Psací potřeby
 Osobní dotazník (www.ssdvs.cz – úřední deska bod 11)
 Čestné prohlášení (www.ssdvs.cz – úřední deska bod 9)
3)
4)
5)

Pozn.


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. Dále se na úřední desce seznamte s pravidly MŠMT – ochrana zdraví.
V souvislosti s výše uvedeným zákonem o Zvláštních pravidlech pro přijímání ve školním roce 2019/2020, publikovaném
ve Sbírce zákonů ze dne 27.3.2020 č. 135/2020 Sb. nastala změna ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká,
že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost
požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné
zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o
nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence
.Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí –
rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o
přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.
Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví
lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení)
nového rozhodnutí uchazeči.

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

