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                            Milí uchazeči o studium, vážení rodiče, 

 
Pro uchazeče platí povinnost podání přihlášky na SŠ a po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrdit 

svůj zájem o studium na určité škole a určitého oboru odevzdáním Zápisového lístku (bude vydán žákům 

na základních školách). Ve výsledcích přijímacího řízení musím označit hranici přijetí, tedy uchazeče 

rozdělit na přijaté a nepřijaté. Avšak do skončení období odevzdání zápisových lístků (cca 20. 5. 2023) 

nebudu vědět, zda uchazeč bude chtít na naši školu opravdu nastoupit.  

 

Dle stávající legislativy bych měl nepřijaté uchazeče písemně informovat o nepřijetí, u přijatých stačí 

informace na vývěsce školy a dálkově přístupným způsobem. Vzhledem k výše zmíněné povinnosti 

odevzdání zápisových lístků se opakovaně stává, že ne všichni původně přijatí uchazeči odevzdají 

zápisový lístek na naší škole. Tím se vytvoří prostor pro přijetí těch, kteří původně nebyli přijati 

z kapacitních důvodů (byli pod hranicí přijetí). 

 

S ohledem na uvedené skutečnosti vážným zájemcům o studium na naší škole – především u oboru 

Chovatelství – doporučuji na přihlášce ke studiu uvést dva obory naší školy. Na prvním místě obor 

preferovaný a na místě druhém obor přijatelný jako další možnost studia (např. 1. obor Chovatelství, 

2. obor Ekologie a životní prostředí nebo Agropodnikání). 

Pořadí přijatých uchazečů pak automaticky upravuji, což znamená, že jsou v závěru ke studiu 

preferovaného oboru přijati i ti uchazeči, kteří byli při vyhlášení výsledků přijímacího řízení „pod 

čarou“. Tím i předejdeme nutnosti oficiálního oznamování o nepřijetí, neboť uchazeč bude do školy 

přijat. O tom, jaký obor začne studovat rozhodnou počty odevzdaných zápisových lístků. 

 

Školy nemohou stanovit zhruba do konce května přesný seznam přijatých uchazečů. Musíme vyčkat na 

dodání Zápisových lístků, proto dlouho nevíme, kolik uchazečů potvrdí zájem na naší škole opravdu 

studovat. Vzniklá situace je dána možností výběru dvou oborů či škol na přihlášce ke studiu.  

 

Pokud budete chtít cokoli k přijímacímu řízení upřesnit, neváhejte volat!  

 

Ředitel školy: 313 251 020, 603 182 689 

Zástupkyně pro výuku: 313 251 013 

 

 

 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Kup 

ředitel školy                                                                                        V Rakovníku 19. 1. 2023  

     


