
 

Informace pro uchazeče o přijetí 
 
Přijímací řízení probíhá podle § 165 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a dále na základě zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání 
k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhlášky č. 232/2020 
Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. 
 
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
možnost využít svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 16. června 2020 od 8:00 do 11:00 
hodin v kanceláři zástupců ředitele školy č. 29 v prvním poschodí. 
 
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.sups.cz a na tabuli 
ve vestibulu školy 16. června 2020. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých 
nepřijatých uchazečů odešle týž den rozhodnutí o nepřijetí zásilkou do vlastních rukou. Při nevyzvednutí 
zásilky je doba uložení na poštovním úřadě 5 dní, pak je i nevyzvednutá zásilka považována za 
doručenou. 
Přijatým uchazečům škola zasílá také písemné oznámení o přijetí obyčejnou poštovní zásilkou. 
 
Podle § 18 zákona o zvláštních pravidlech proti rozhodnutí není odvolání přípustné. Podle § 73 odst. 1 
správního řádu toto rozhodnutí nabývá právní moci jeho oznámením. 
 
Uchazeč, který nebyl na základě tohoto rozhodnutí přijat ke vzdělávání, může podle § 11 odst. 1 vyhlášky 
podat u příspěvkové organizace žádost o vydání nového rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů 
ode dne jeho doručení.  
 
Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané 
střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku. Vyplněný zápisový lístek je nutno doručit 
(osobně, doporučenou poštou) řediteli Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy, Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3, nejpozději do 23. června 2020 
Jinak by uchazeč nemohl být přijat. 


