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Č. j.: OA 13-3/2018 
 
 
 
Vaše přidělené evidenční  číslo: OA XXX/2018   obor vzdělání:   
 
 
 
V Chocni dne 7. března 2018    
  
 
Informace o přijímacím řízení na obory vzdělání s výučním listem  

 
Vážení rodiče, 
  
děkuji Vám za důvěru, kterou jste naší škole vyjádřili podáním přihlášky ke studiu a přeji Vám a zejména 
Vašim dětem, aby přijímací řízení bylo uzavřeno rozhodnutím ředitele  „PŘIJAT/A“.   
 
Jako účastníku řízení Vám oznamuji, že ve správním řízení ve věci přijetí Vaší dcery (Vašeho syna) ke 
studiu na Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu Choceň byly shromážděny 
potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Lze se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim, a to v kanceláři 
ředitele školy, v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin. 
 
Vaše dcera (Váš syn) nebude konat přijímací zkoušky. V přijímacím řízení zohledním hodnocení na 
vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti podle stanovených Kritérií pro 1. kolo 
přijímacího řízení pro 1. ročník ve školním roce 2018/2019 pro obory vzdělání s výučním listem  
ze dne 10. ledna 2018, č. j.: OA 13-2/2018. 
 
Hodnocení uchazečů a jejich pořadí podle výsledků hodnocení je zveřejněno na webových 
stránkách školy http://www.oa-chocen.cz . Uchazeč zde vystupuje pod výše uvedeným přiděleným 
evidenčním číslem.  
 
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejním dne 22. dubna 2018 na webových stránkách 
školy. Ve stejný den vydám písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Můžete si jej osobně převzít 
v kanceláři školy ve dnech 23. a 24. dubna 2018 od 8:00 do 16:00 hodin. (osobní převzetí uvítáme). 
Po tomto termínu Vám bude rozhodnutí zasláno poštou.  
 
K potvrzení úmyslu přijatého uchazeče stát se žákem Obchodní akademie a Střední odborné školy 
cestovního ruchu Choceň je nutné odevzdat jejímu řediteli zápisový lístek, a to nejpozději do 
deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve škole a na webových 
stránkách školy, t.j. do pondělí 7. května 2018. Podle § 183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. se 
rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené, dnem zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Při osobním 
převzetí rozhodnutí v kanceláři školy ve dnech 23. a 24. dubna 2018 lze též osobně odevzdat zápisový 
lístek.  
 
Další informace naleznete na http://www.oa-chocen.cz/.  
Na Vaše dotazy rádi odpovíme na tel. 465 471 338, 739 048 111 nebo na oachocen@oa-chocen.cz  
 
 
 
Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy v. r. 

 

 Vážená paní/ Vážený pan 
  

 
 
 
 

odesláno Českou poštou  8. března 2018 
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