
Přijímací řízení –informace pro nepřijaté uchazeče – 

15. června. 2020 

 

Nebyl jsem přijat ke studiu na Střední zdravotnické škole, Prostějov, 

Vápenice 3, přesto mám o studium na této škole velký zájem. 

– Rozhodnutí o nepřijetí mi bude odesláno poštou dne 18. června 2020 

(s podklady rozhodnutí o nepřijetí se bude možné seznámit a vyjádřit se 

k nim dne 17. června 2020 na sekretariátu školy v době od 8.00 do 11.00 

hodin).  

– Rozhodnutí o nepřijetí si mohu vyzvednout (zákonný zástupce) osobně na 

sekretariátu v době: 

středa 17. června 2020 od 8.00 do 15.30 hodin, 

čtvrtek 18. června 2020 od 8.00 do 13.30 hodin, 

Uchazeč (zákonný zástupce) může zároveň podat řediteli školy žádost o 

vydání nového rozhodnutí – podrobně popsáno níže. 

– Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (pozor, po 5 dnech uložení na 

poště bude považováno za doručené) musím (zákonný zástupce) ve lhůtě 

do 3 dnů ode dne, kdy mi bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí podat 

řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí (o přijetí). Vzory žádosti o 

nové rozhodnutí zveřejňujeme níže. Mé žádosti bude vyhověno a ředitel 

školy vydá nové rozhodnutí (o přijetí) v případě, že jsem splnil podmínky 

přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných 

uchazečů a zároveň, že někteří přijatí uchazeči nepotvrdí zájem studovat na 

Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3 – neodevzdají zápisový 

lístek. Zda bude mé žádosti o vydání nového rozhodnutí (o přijetí) 

vyhověno, ovlivní také to, na kolikátém místě „pod čarou“ se nacházím. 

a) Pokud jsem byl přijat na svou „druhou školu“, raději se budu jistit 

a nejprve zápisový lístek uplatním tam. V případě rozhodnutí o přijetí 

ke studiu na Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3 

na základě vydání nového rozhodnutí (viz postup odstavec výše) mohu 

zápisový lístek z druhé školy stáhnout a uplatnit ho na Střední 

zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3. 

b) Pokud jsem nebyl přijat ani na jednu ze svých zvolených škol, podám 

řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí (na jednu či obě školy 



– viz výše uvedený popis), případně vyčkám na vyhlášení dalších kol 

přijímacího řízení ke studiu na středních školách s volnými místy, které 

jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Olomouckého 

kraje. 

 

Mgr. Ivana Hemerková 

ředitelka školy 

 

 


