Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
Vážení uchazeči,
jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodli studovat u nás na „Zengrovce“. Bohužel se však mohlo stát,
že jsme Vás napoprvé z nějakého důvodu nepřijali. Je zřejmé, že někteří máte naši školu jen v záloze,
jako druhou. Nebo si tyto řádky čtete, protože jste se hlásili na jiné školy a na žádné jste neuspěli.
Pro Vás všechny jsme připravili několik důležitých informací.

Kde najdete oficiální výsledky
V úterý

2. května 2017 od 10:00 hodin vyvěšené na vstupních dveřích

školy

a na internetu na stránkách

www.spszengrova.cz

(své výsledky najdete

pod evidenčním číslem přihlášky, které máte napsané na svých pozvánkách). Čtete dál!!!

Jste mezi přijatými a chcete k nám nastoupit 
Super! Máte 10 pracovních dní na to, abyste nám přinesli zápisový lístek.
Udělejte to co nejdříve, abychom věděli, kolik míst zbývá pro ty, kteří jsou pod čarou. Zápisový lístek
musíte přinést (nebo zaslat poštou) k nám na školu do 17. 5. 2017.

Jste mezi přijatými, ale dostali jste se i jinam, kde chcete
nastoupit 
Gratuluji! Zároveň prosím, abyste nás co nejdříve informovali, že
k nám nenastoupíte, abychom na Vaše místo mohli vzít někoho, kdo se odvolal proti
rozhodnutí o nepřijetí. Na druhou stranu se můžete stále ještě rozhodnout studovat u nás.
Nabízíme školu s přátelskou atmosférou a kvalitní výukou.
Jste mezi nepřijatými (pod čarou) 
Protože se většina z Vás hlásí na dvě školy, je jisté, že ne všichni z přijatých žáků nastoupí k nám
ke studiu. Každý máte šanci se dostat! Je třeba, aby tví rodiče

podali odvolání. Přijďte si

nejprve do školy převzít rozhodnutí o nepřijetí – je to rychlejší než čekat, až přijde poštou. Rozhodnutí
si

můžete

převzít

nejlépe

v úterý

2.

5.

2017

od

10:00

do

15:30

hodin

nebo

ve středu 3. 5. 2017 od 7:00 do 15:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zasíláme
ve středu 3. 5. 2017 po 15:30 hod poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka.
Pokud budete chtít podat odvolání, dostanete od nás již připravený formulář, kde napíšete své jméno
a podepíšete jej Vy a také Váš zákonný zástupce (uvedený na přihlášce).

Formulář pro odvolání je rovněž ke stažení na našich webových stránkách www.spszengrova.cz
v záložce

UCHAZEČI

Nezapomeňte, že

–

Důležité

dokumenty

(

odvolání proti rozhodnutí).

na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí máte

3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Pak musíme všichni počkat. Přijatí žáci mají 10 pracovních dní (do 17. 5. 2017) na to, aby nám
zápisovým lístkem potvrdili, že k nám nastoupí. Někteří nám sdělí, že nastoupí na jinou školu a my tak
můžeme místo každého z nich přijmout někoho z odvolaných. Jakmile budeme vědět,

ihned

voláme tomu zájemci, který je na řadě.
Nebyli jste přijati na žádnou školu 
Neváhejte se informovat na případná volná místa na tel. č.: 608 760 390, 775 994 288 nebo na
e-mailech: rezab@spszengrova.cz, manak@spszengrova.cz
A kdyby se to všechno prostě nějak nepovedlo, nezapomeňte, že spousta věcí se někdy nepovede.
Hlavní je, že jste se snažil/a a určitě se Vám povede spousta jiných věcí .
Nebudete-li chtít odvolání podávat, přijďte si, prosím, pro rozhodnutí o nepřijetí a můžete se vzdát
práva na odvolání. Uděláte tak radost těm, kteří se umístili pod Vámi.
Přesto ale mějte na paměti, že pokud chcete jít na Zengrovku, tak my uděláme vše, co je
v našich silách, abyste u nás mohli studovat. Je to především o komunikaci s námi.

Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů!

