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Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce
Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek
Přijímací řízení s talentovou zkouškou na SUPŠ a VOŠ Turnov do oboru 82-41-M/06 Výtvarné
zpracování kovů a drahých kamenů proběhlo pro školní rok 2022/2023 ve dnech 3. a 4. 1. 2022.
Jak bylo avizováno v pozvánce k přijímací zkoušce, při přivítání u přijímacích zkoušek a při
pohovorech před zkušební komisí, mohou být výsledky přijímacího řízení zveřejněny podle § 62,
odst.5 školského zákona č. 561/2004 Sb. v pozdějším znění v oborech s talentovou zkouškou
nejdříve 5. 2. 2022.
Protože 20. 1. 2022 proběhne náhradní termín přijímacích zkoušek pro ty, kteří byli ve dnech řádných
termínů 3. a 4. 1. 2022 nemocní, v karanténě, nebo omluveni z jiného důvodu, nemůžeme již nyní znát
umístění uchazečů na žebříčku úspěšnosti u přijímacích zkoušek v jednotlivých zaměřeních.
Výsledky talentové zkoušky byly uchazečům předány při ústních pohovorech (uspěl/a, neuspěl/a).
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o přijetí a nepřijetí
uchazeče v období od 5. února do 15. února. Dříve to ze zákona opravdu nejde a prosíme, abyste
výsledky dříve nepožadovali. Toto těžko pochopitelné, ale zákonné nařízení platí pro všechny
střední školy s talentovou zkouškou, včetně škol soukromých, mimo sportovní gymnázia. Každé
dřívější zveřejnění výsledků přijímacího řízení na těchto školách by bylo porušením zákona ze
strany ředitele školy.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy, v.r.
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