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Vážení rodiče,  
 
v souladu s § 60, odst. 1., 2. zákona 561/2004 Sb. v platném znění ředitel školy na webových 
stránkách školy (www.oaeldo.cz) v sekci „přijímací řízení“ uveřejnil jednotná kritéria pro přijetí 
uchazečů ke studiu.  
Uchazeči budou pro stanovení pořadí hodnoceni v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijetí. 
Termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven na  
 
12. 04. 2018 v 8,30 h. (první termín přijímacího řízení) a 16. 04. 2018 (druhý termín 
přijímacího řízení) v 8,30 h. se uchazeči dostaví nejpozději 20 minut před časem 
zahájení zkoušky. 
 
Nastane-li skutečnost, která brání žákovi konat zkoušku v uvedeném termínu, je nutné podat řediteli 
školy písemnou žádost o stanovení náhradního termínu. Žádost musí být doložena potvrzením 
příslušného orgánu (lékařem, policií,....) vystaveným nejpozději v den konání zkoušky. Tato žádost 
musí být také předána řediteli školy nejpozději v den konání zkoušky. 
Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny v sekci „přijímací řízení“ na webových stránkách 
školy (anonymně s uvedením registračního čísla), a to nejpozději 30. 04. 2018 do 18,00 hodin. 
Pro usnadnění administrativního procesu si dovolujeme zákonné zástupce požádat, pokud je 
to možné, o osobní převzetí rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení do 
10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, od 8.00h. do 15.00h.  
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou následně odeslána poštou na uvedenou 
adresu. Rozhodnutí o přijetí ke studiu odesílána nebudou.  
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělávání a formě musí zákonní zástupci 
uchazeče potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání 
přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí 
ke vzdělávání. 
 
Zápisový lístek je v uvedených případech vhodné odevzdat škole v den převzetí rozhodnutí.  
 
Dne 1. května 2018 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti 
o přijetí ke vzdělávání a OA ELDO, o.p.s.. S těmito podklady se můžete seznámit 
a máte právo se k nim vyjádřit dne 3. května 2018 od 8,00 h – 11,00 h a 12.00 h – 15.00 h. 
Podklady jsou Vám k dispozici v budově školy v kanceláři č. 227. To se netýká žadatelů, jejichž 
žádosti jsme v plném rozsahu vyhověli.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


