
Jak postupovat dále v přijímacím řízení 2017?  

Doporučení pro osmiletý obor: 

 

Předběžné výsledky uchazečů v rámci přijímacího řízení byly zveřejněny v sobotu 29 dubna 2017, 

oficiální pak budou v úterý 2. 5. 2017 po 15. hodině. Prvních 28 uchazečů v pořadí bylo označeno 

jako přijatí, ostatní jako nepřijatí. Dva uchazeči se neúčastnili JPZ v řádném termínu, byli však 

omluveni v souladu s pravidly, takže budou absolvovat JPZ v náhradním termínu ve dnech 11. a 

12. 5. 2017. Poté bude jejich výsledek zahrnut do celkového pořadí všech uchazečů a počet 

přijatých doplníme na 30.  

 

Má smysl podat odvolání? 

 

Stávající systém umožňuje uchazečům o studium podat nejvýše dvě přihlášky ke studiu v prvním 

kole. V případě osmiletého oboru byl letos díky možnosti absolvovat JPZ dvakrát využit jen 

některými uchazeči. Dle preferencí na přihláškách lze usuzovat, že několik přijatých uchazečů 

preferuje druhou školu, kam podávali přihlášku. Z tohoto důvodu lze předpokládat jen malé změny 

ve stavu přijatých. Téměř všichni přijatí zápisový lístek škole nejspíš odevzdají. Odvolání má 

smysl podat v případě prvních cca deseti uchazečů pod čarou, přičemž je jasné, že jejich šance na 

úspěch lze jen obtížně předem odhadnout. V případě, že někdo z přijatých by se rozhodl nakonec 

nenastoupit, lze pak jeho místo na základě podaného odvolání obsadit dalším v pořadí podobně 

jako u oboru čtyřletého.   

Oficiální rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou připravena k osobnímu vyzvednutí v kanceláři 

školy ve dnech 4. a 5. 5. 2017, vždy v čase od 7:30 do 15:30 (nebo dle dohody jinak). 

Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou „do vlastních rukou“ adresáta. Osobní 

vyzvednutí může být výhodné i z pohledu případné osobní konzultace o dalších možnostech 

postupu v rámci přijímacího řízení.  

Pokud se budete potřebovat o dalším postupu poradit, volejte na níže uvedené telefonní číslo. 

 

 

 

V Trutnově dne 29. 4. 2017    Petr Skokan, ředitel školy, tel.: 736 633 385 

 


