INFORMACE PRO PŘIJATÉ A NEPŘIJATÉ UCHAZEČE
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
- dle § 60g, odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole 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 – ode dne
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.
Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
Požadovat vydání zápisového lístku zpět může uchazeč pouze v případě:
a) pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání;
b) pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové
zkoušky a dříve již zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou
zkouškou.
Upozornění!
V případě, že budete vědět, že nastoupíte na jinou školu, pošlete nám, prosím, tuto informaci
co nejdříve elektronicky na adresu: lyceum@waldorfcb.cz. Tímto krokem pomůžete všem,
kteří budou chtít studovat naši školu, ale zatím musí čekat, až se uvolní místo.
Vydávání rozhodnutí o nepřijetí bude od 2. 5. do 4. 5. 2022 v kanceláři waldorfského
lycea od 14:00 do 17:00 hodin, poté bude odesláno poštou.
Zápisové lístky můžete odevzdávat v kanceláři waldorfského lycea ve výše uvedených
termínech, poté vždy od 9:00 do 15:00 hodin. Pokud se nemůžete dostavit osobně, zašlete
zápisový lístek poštou v požadované lhůtě (viz níže). Pokud využijete zaslání zápisového
lístku poštou, odešlete jej na adresu:
Waldorfské lyceum, Senovážné náměstí 7, České Budějovice 370 05.

Možnost odvolání
Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné
učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského
zákona). V souladu s platnou legislativou rozhodne ředitelka školy o přijetí uchazeče v rámci
odvolacího řízení tak, aby nebyla způsobena újma žádnému z účastníků.

V Českých Budějovicích dne 28. 4. 2022
Mgr. Kateřina Kozlová
zástupkyně ředitelky pro střední školu

