
Informace pro nepřijaté uchazeče 

V pátek dne 21. května 2021 si mohou zákonní zástupci uvedení na přihlášce ke studiu 

vyzvednout osobně v sekretariátu školy rozhodnutí o nepřijetí.  Rozhodnutí bude vydáváno 

v době od 7:30 do 16:00.  Nevyzvednutá rozhodnutí odešleme poštou dne 24. května 2021. 

Pokud jste nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, přičemž kritérium přijímacího řízení jste 

splnili, nezoufejte. Máte-li zájem o naši školu, podejte si odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (viz 

níže).   Pokud odvolání nepodáte, ztrácíte šanci na přijetí. 

Odvolání proti nepřijetí musíte podat nejpozději do tří pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí (resp. osobního vyzvednutí).  Odvolání můžete doručit osobně do sekretariátu školy 

(lze podat i v den vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí) nebo poslat doporučeně poštou 

na adresu: 

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín 

Úřední hodiny sekretariátu školy: 

Pondělí až čtvrtek 7:30 – 15:30, pátek 7:30 – 14:30 

V rámci autoremedury v odvolacím řízení budou postupně rozhodnutí o nepřijetí u uchazečů, 

kteří splnili kritéria přijímacího řízení, měněna (na základě uvolněných míst, kdy přijatí uchazeči 

neodevzdají zápisový lístek) na rozhodnutí o přijetí.  

V pátek dne 4. června 2021 bude zveřejněn seznam uchazečů přijatých na odvolání. Těmto 

uchazečům budou vydána nová rozhodnutí o přijetí, která si můžete vyzvednout osobně 

v sekretariátu školy (pouze zákonný zástupce uvedený na přihlášce) nebo počkat na doručení 

poštou. Pokud jste mezitím odevzdali zápisový lístek na druhou školu, můžete jej na základě 

nového rozhodnutí o přijetí z druhé školy vyzvednout a doručit k nám ve lhůtě 10 pracovních 

dnů od vydání rozhodnutí.   



Odesílatel: 

 

 

 

 

prostřednictvím Masarykovy obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

odbor školství 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03  Hradec Králové 

 

 

        V                     dne  

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na obor Obchodní akademie, č.j. 

MOAJC- 

 

Odvolávám se tímto proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna/mé dcery…………………………….., 

nar.   …………………………………………… ke vzdělávání na Masarykově obchodní akademii, 

Jičín, 17. listopadu 220, do 1. ročníku oboru vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie, název 

školního vzdělávacího programu...............................................................................................................  

Odůvodnění: 

Ředitel školy v kritériích přijímacího řízení uvedl, že přijme do výše uvedeného oboru 81 žáků. 

Z důvodu neodevzdání některých zápisových lístků se několik míst uvolní nebo již uvolnilo. 

Žádám proto o přijetí mého syna/mé dcery …………………………………………………………… 

na základě nově vzniklého pořadí na uvolněné místo.  

Děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti. 

 

 

Podpis zákonného zástupce ……………………………………………… 

 


