Vážení uchazeči o vzdělávání na SZŠ Turnov, vážení rodiče,
V první řadě Vám chci poděkovat za zájem o SZŠ Turnov. Chci Vás ujistit, že máme
společný zájem, kterým je úspěšné studium a kvalitní vzdělání.
Ohledně dalšího postupu po přijímací zkoušce Vás vyzývám, abyste byli trpěliví,
nestresovali se a nehroutili. Nebojte se, nakonec to dobře dopadne. Prosím, abyste se řídili
mými následujícími radami:
1. Jste-li přijati na obě školy nebo alespoň na školu 1. volby (tzv. vytouženou), velmi prosím:
- abyste na tuto 1. školu co nejdříve odevzdali zápisový lístek
- abyste každopádně informovali 2. školu (telefonicky), že už máte vyřešeno (bez ohledu na to,
zda jste tam přijati nebo ne)
Díky této vaší informaci a „odstoupení“ z pořadí uchazečů škola může uspokojit uchazeče
umístěné v pořadí za Vámi. Vaši nepřijatí vrstevníci netrpělivě čekají, ve které škole se pro ně
tímto způsobem "vytvoří" místo. Proto prosíme o vstřícnost a kolegialitu.
2. Nejste-li přijati na školu 1. volby (po které nejvíce toužíte), podejte odvolání. Po obdržení
rozhodnutí o nepřijetí poštou (nebo se domluvte se školou telefonicky, vyzvedněte si rozhodnutí o
nepřijetí osobně ve škole a hned na místě podejte odvolání) můžete do 3 dnů podat odvolání proti
nepřijetí. Pokud Vaši vrstevníci umístění v pořadí před Vámi kolegiálně oznámí, že nenastoupí,
postoupíte na jejich místo a Vašemu odvolání může být ihned vyhověno (autoremedurou - tedy
změnou rozhodnutí ředitele).
Pokud se ovšem toto nestihne vyřídit do 10 dnů, radím odevzdat zápisový lístek (ZL) na škole 2.
volby (abyste měli nějakou jistotu) a dál čekat na výsledek odvolacího řízení. V případě
pozdějšího vyhovění Vašemu odvolání dojdete s novým rozhodnutím o přijetí do školy 2. volby,
kam jste odevzdali ZL, a po jeho předložení Vám musí být ZL vydán a vy ho přenesete na
vysněnou školu.
3. Nejste-li přijati nikam, postupujte v těchto dvou krocích:
1. Podejte na obou školách odvolání proti nepřijetí a čekejte na výsledek odvolacího řízení
(informujte se ve škole, zda má při Vašem umístění smysl odvolání podávat). Vězte, že mnohdy
se díky přijetí těch před Vámi na jiné školy posunete pořadím třeba i o 20 míst a nakonec budete
přijati. Chce to jen trpělivost.
2. Současně se zajímejte o možnosti podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení (Volná místa
budou zveřejněna na www.edulk.cz) pro případ, že to ani na jedné škole z 1. kola na odvolání
nedopadne dobře.
Doufám, že se rozhodnete odevzdat zápisový lístek na SZŠ Turnov! Těšíme se na Vás!!!

S přáním hodně úspěchů ve studiu
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