Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – důležité informace
- pro obor středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy http://www.souhair.cz a na
úřední desce školy, a to od 26. 4. 2022.
Zákonní zástupci přijatých uchazečů či zletilí uchazeči odevzdají nejpozději do 10ti pracovních dnů
(do 10. 5. 2022 včetně) od zveřejnění výsledků správně vyplněný zápisový lístek na adrese SOU
kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, Praha 8, v sekretariátu školy v době od 7,30 do 15,00 hodin. Při
odevzdání ZL převezmou rozhodnutí o přijetí a odevzdají další materiály. Ty budou připraveny
k vytištění na webu školy zároveň s vyhlášením výsledků dne 26. 4. 2022.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů či zletilým uchazečům bude zasláno písemné Rozhodnutí
o nepřijetí (seznam nepřijatých uchazečů se nezveřejňuje). Do 3 pracovních dnů od doručení tohoto
Rozhodnutí se mohou nepřijatí uchazeči (zákonní zástupci) písemně odvolat k řediteli školy.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů má zákonný
zástupce uchazeče či zletilý uchazeč o studium možnost (ne však povinnost) vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí a nahlédnout v sekretariátu školy do spisu uchazeče v době než bude rozhodnutí vydáno.
Tohoto práva bude možno využít dne 25. 4. 2022 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

- pro obor nástavbového středního vzdělání s maturitní zkouškou 69-41-L/52 Vlasová kosmetika
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy http://www.souhair.cz a na
úřední desce školy, a to od 29. 4. 2022 od 15 hodin. Zákonní zástupci přijatých uchazečů či zletilí
uchazeči osobně potvrdí nejpozději do 10ti pracovních dnů (do 13. 5. 2022 včetně) od zveřejnění
výsledků nástup na naši školu na adrese SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, Praha 8,
v sekretariátu školy v době od 7,30 do 15,00 hodin. Na místě převezmou rozhodnutí o přijetí a vyplní
dotazník.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů či zletilým uchazečům bude zasláno písemné Rozhodnutí
o nepřijetí (seznam nepřijatých uchazečů se nezveřejňuje). Do 3 pracovních dnů od doručení tohoto
Rozhodnutí se mohou nepřijatí uchazeči (zákonní zástupci) písemně odvolat k řediteli školy.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů má zákonný
zástupce uchazeče či zletilý uchazeč o studium možnost (ne však povinnost) vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí a nahlédnout v sekretariátu školy do spisu uchazeče v době než bude rozhodnutí vydáno.
Tohoto práva bude možno využít dne 29. 4. 2022 v době od 9,00 do 12,00 hodin.

