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Informace pro přijaté uchazeče 

Vyvěšením seznamu přijatých uchazečů ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění) 
se  rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání považuje za oznámené. 
Rozhodnutí jsou oznámena pod přiděleným registračním číslem včetně výsledků přijímacího 
řízení u každého uchazeče.  
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si můžete vyzvednout  dne 3.5. 2017 od 13 hodin v 
kanceláři školy a zároveň můžete odevzdat zápisový lístek.  Spolu s rozhodnutím obdržíte 
informace ke studiu a případně přihlášku k ubytování. Rozhodnutí může být vydáno pouze 
zákonnému zástupci, který je uveden na přihlášce ke vzdělávání. Nevyzvednutá rozhodnutí o 
přijetí včetně informací o studiu budou odeslány na adresu zákonného zástupce uvedeného 
v přihlášce ke vzdělávání. dne  4.5. 2017.  
Jiný termín převzetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání   lze domluvit telefonicky na tel. 

čísle 495 535 386 nebo 606 373 711. 

Poučení k odevzdání zápisového lístku: 
Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole veterinární, Hradec-Králové-Kukleny, 
Pražská 68, obor vzdělání Veterinářství, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke 
vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Dnem 
oznámení rozhodnutí je 3. 5. 2017. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný,  
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku úmysl vzdělávat se na SOŠ veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68, zanikají 
posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Posledním 
dnem lhůty je 18. květen 2017. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí 
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě 
odvolání. 
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