Informace pro uchazeče a rodiče – 1. kolo
Ředitelka Střední odborné školy civilního letectví, Praha – Ruzyně, K Letišti 278, v souladu s § 60 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
oznamuje zákonným zástupcům a uchazečům:

Studijní obor: 23-45-L/02 Letecký mechanik
Z důvodu cílové kapacity školy, počtu volných míst k přijetí stanovených zřizovatelem a kritérií pro přijetí na
školní rok 2018/2019 stanovených ředitelkou školy ze dne 9. 10. 2017 byli pro školní rok 2018/2019 přijati ke
studiu do prvního ročníku uchazeči, kteří se umístili na 1. až 26. místě.

Studijní obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Z důvodu cílové kapacity školy, počtu volných míst k přijetí stanovených zřizovatelem a kritérií pro přijetí na
školní rok 2018/2019 stanovených ředitelkou školy ze dne 9. 10. 2017 byli pro školní rok 2018/2019 přijati ke
studiu do prvního ročníku uchazeči, kteří se umístili na 1. až 20. místě.
Výsledková listina je zveřejněna na internetových stránkách školy: www.soscl-ruzyne.cz
Pořadí uchazečů je zveřejněno v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů pod
registračním číslem, které bylo uchazeči přiděleno před zahájením přijímacího řízení.
Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nezasílá. Úmysl uchazeče vzdělávat se v SOŠ CL, Praha – Ruzyně
potvrdíte tím, že nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáte
zápisový lístek, tj. do 17. 5. 2018.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se
vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí
tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 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.
Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uchazeče.
Bližší informace: telefon 220 112 427
Informace o volných místech na pražských školách jsou zveřejněny: www.skoly.praha-mesto.cz
Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání:
https://vpz.cermat.cz/testy/
Na výše uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou
zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.

V Praze dne 2. 5. 2018

Ing. Ludmila Turečková
ředitelka školy

