Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacích zkoušek pro školní rok
2019/2020
(1. termín 12. 04. 2019 a 2. termín 15. 04. 2019)
V souladu s § 60g odst. 6 školského zákona potvrdí uchazeč prostřednictvím svého
zákonného zástupce svůj úmysl vzdělávat se na Akademii VŠEM – střední škola, s.r.o.,
Nárožní 2600/9A, 15800 Praha 5, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy
prostřednictvím informačního a poradenského centra (IPC, otevřeno Po-Ne od 12:00 do
17:00), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o přijetí ke
vzdělávání uchazeči oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, pod přiděleným
identifikačním číslem (IČ žáka).
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání za oznámená. Proti rozhodnutí o přijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů
ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy Akademie VŠEM –
střední škola, s.r.o., Nárožní 2600/9A, 15800 Praha 9A. O odvolání rozhoduje Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 111 21,
Praha 1.
Nepotvrdí-li uchazeč prostřednictvím svého zákonného zástupce odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí
o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
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Vážení rodiče a uchazeči,
podle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon. v platném znění, zveřejňuji seznam
přijatých uchazečů v 1. kole přijímacích zkoušek na Akademii VŠEM.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou dne 09.
05. 2019. Vzhledem k časové náročnosti přijímacího řízení prosím rodiče těch uchazečů, kteří
mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu na naší školu nenastoupí, aby byli tak
laskaví a požádali elektronicky na email akademie@vsem.cz o zastavení správního řízení
o přijetí ke studiu na naší škole. Děkuji za pochopení.
V Praze, dne 29. 4. 2019

Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA
ředitel školy
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