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Informace pro přijaté uchazeče 

 
pokud jste přijati na SOŠ veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68, dovoluji si Vám 

předat několik informací. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o 

přijetí za oznámené a začne běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku. Listinná forma 

rozhodnutí o přijetí a informace k nástupu do prvního ročníku Vám budou odeslány poštou. 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Vám ukládá potvrdit úmysl vzdělávat se na 

vybrané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů. Dnem zveřejnění je 20. květen 2021. Zápisový lístek lze odevzdat osobně ve škole 

nebo odeslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zápisový lístek se považuje za 

odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Neodevzdáte-li zápisový lístek v termínu, vzdáváte se práva být žákem školy. Zápisový lístek 

může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, případně konal náhradní termín přijímací 

zkoušky. 

 

Zápisový lístek lze odevzdat i osobně v pracovních dnech v kanceláři školy ve dnech  

pondělí – čtvrtek v době od 7.30 do 15. 30 hodin, v pátek v době od 7.30 do 14.00 hodin. 

Neopomeňte zkontrolovat náležitosti zápisového lístku, který musí být opatřen razítkem 

a podpisem odpovědného pracovníka orgánu, který lístek vydal (základní škola, 

příslušný krajský úřad), podpisem zákonného zástupce uvedeného na přihlášce ke 

vzdělávání a uchazeče. 

 

Poslední den pro doručení zápisového lístku je 3. červen 2021.  

 

V Hradci Králové dne 19. dubna 2021 

 

 

Ing. Bc. Hana Rubáčková, ředitelka školy v.r. 

 


