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Věc:
Sdělení o výsledku talentové zkoušky

Vážený zákonný zástupce uchazeče, vážený zletilý uchazeči,
dle § 62 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji výsledek talentové zkoušky I. kola konané v termínu 8. 1. nebo
14. 1. 2020 ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel, Praha l, U Půjčovny 9.
Hodnocení uchazečů dle platných kritérií čj. 436/10102019 – viz přiložená tabulka Výsledků talentové zkoušky
V případě, že dosáhlo hodnocení uchazeče 40 bodů a více uspěl a pokračuje v přijímacím řízení.
V případě, že bodové hodnocení uchazeče bylo nižší než 40 bodů, neuspěl a bude mu zasláno rozhodnutí o nepřijetí.
Dle § 62 odst. (5) zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona: „Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů dne 5. 2.
2020 a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče
v období od 5. do
15. února 2020.“
Od 6. 2. do 19. 2. 2020 budou přijímány zápisové lístky.
V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení a jejich právní
zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73 správního řádu) a dle § 36
odst. 3 (správního řádu) musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to
se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se, k podkladům
rozhodnutí, vzdal. Tuto možnost mají všichni účastníci přijímacího řízení dne 20. 1. 2020 od 17:00 do 18:00 hod. v budově
školy, kdy jim budou poskytnuty zákonem stanovené informace.

S pozdravem
Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy

Elektronicky podepsal(a) Ing. Ivana Hýblová
Datum: 2020.01.16 14:24:35 CET

IČO: 61387002

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 č.ú. 12736-031/0710

