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INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
pro školní rok 2018/2019 - denní studium
Na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění budou výsledky přijímacího řízení
vyhlášeny formou vydání seznamu přijatých uchazečů na budově školy Poděbradská 1/179,
Poděbradská 12, Pod Balkánem 599 a Novovysočanská 5 a dále na webových stránkách www.copth.cz
nejdéle do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání
(platí pro obory vzdělání s maturitní zkouškou) a 23. dubna 2018 (platí pro obory s výučním listem)
pod číslem jednacím správního řízení.
V případě zájmu Vám poskytneme informace o výsledcích přijímacího řízení na telefonním čísle
266 039 304 nebo osobně v kanceláři Referátu personalistiky žáků (Poděbradská 12, 1. patro,
pí. Růžičková) nebo na telefonním čísle 246 092 331 (sl. Novotná).
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva
být přijat za žáka/žákyni Střední školy - Centra odborné přípravy technickohospodářského. Zápisový
lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový
lístek na škole, kde byl přijat na základě úspěšného odvolání.
V případě nepřijetí uchazeče odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí písemně na adresu uchazeče
nebo zákonného zástupce nezletilého nepřijatého uchazeče. Proti tomuto rozhodnutí lze podat
odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž
činnost vykonává Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže,
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1.
Vážení uchazeči, jsme velmi rádi, že jste si pro cestu dalšího vzdělávání vybrali naší školu. Těšíme se na
spolupráci s Vámi a příjemně strávené roky plné poznávání a získávání zkušeností. Věříme, že jste si
svůj obor vzdělání zvolili správně. Naši pedagogové jsou připraveni Vás provést Vašim vzděláváním
k získání výučního listu nebo maturitního vysvědčení.

V Praze dne 24. 10. 2017

Mgr. Josef Ležal v. r.
ředitel SŠ-COPTH
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