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1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku ve šk. roce 2019/2020 (uchazeči ze ZŠ)

ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské

POUČENÍ O PRÁVNÍCH NÁSLEDCÍCH NEODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

§ Svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, odštěpný závod, potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání.

§ Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tato
desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na úřední desce a na školním webu).
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb (je možné poslat dokument i doporučeně, protože poté budete mít doklad o podání
k poštovní přepravě s vyznačeným datem).

§ Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem. Pokud uchazeč není plnoletý, musí být i podpis zákonného zástupce.
§ Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl

vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty určené k odevzdání zápisového lístku právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole – uchazeč se tedy tímto vzdává práva být
přijat za žáka v dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

§ 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. V takovém případě musí uchazeč písemně požádat ředitele příslušné střední
školy o jeho zpětné vydání (pokud uchazeč není plnoletý, musí požádat zákonný zástupce); vzdává se tím ale práva být
žákem původní střední školy a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč. Dokladem o přijetí uchazeče
na odvolání je písemné rozhodnutí o přijetí vydané v rámci odvolacího řízení.


