Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

Přijímací řízení krok za krokem
1. Přihláška
Název a adresa střední školy:
Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
Na Valech 690, 593 29 Chotěboř
Obor vzdělávání (kód a název):
63-41-M/02 Obchodní akademie
Zaměření:
Finance a daně
Formulář přihlášky můžete získat na:
• čistý formulář na stránkách MŠMT
• předvyplněný formulář naleznete na stránkách školy
• základní škole
• střední škole
Lékařské potvrzení:
Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.
Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění je k přihlášce třeba přiložit.
Další doklady, osvědčující schopnosti dítěte, např. významné výsledky
v soutěžích, je užitečné přiložit.
Přihlášku ke studiu musíte na školu doručit do 15. března 2012.
2. Zápisový lístek
• Formulář zápisového lístku obdržíte na své základní škole.
• Zápisový lístek (vždy originál, nelze vyrábět kopie!) musíte na vybranou střední
školu doručit do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.
3. Rozhodnutí
• Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu bude oznámeno v den konání přijímací zkoušky.
4. Co dělat v případě přijetí
• Do 10 pracovních dnů od oznámení doručit (poštou či osobně) řediteli školy
zápisový lístek.
5. Co dělat v případě nepřijetí
• Vyčkat doručení rozhodnutí o nepřijetí
• Do 3 pracovních dnů od převzetí (doručení) je možné podat k rukám ředitele SŠ
odvolání proti nepřijetí (odvoláváte se ke krajskému úřadu, ale samotné odvolání
podáváte řediteli střední školy, který rozhodnutí vydal).
• Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli
přijati, ale nedoručili zápisový lístek
• Informovat se na 2. kolo přijímacího řízení.
6. Informace
Informace o volných místech po uzavření prvního kola přijímacího řízení obdržíte ve škole
nebo na internetových stránkách kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/.
Vážení rodiče, budeme se snažit vám všemožně pomoci. Nebojte se ptát, využijte našich
webových stránek, e-mailové pošty, telefonu či osobního jednání.

Ing. Drahomíra Pourová,
ředitelka VOŠ a OA Chotěboř

