
Informace pro nepřijaté

Je nám líto, že pro Vás nemáme příznivou  zprávu, neboť jste se umístili tzv. pod
čarou.  Věřte,  že  nejraději  bychom  vzali  všechny  a  je  pro  nás  těžké,  že  někdo
nakonec musí dostat "Černého Petra". Není však ještě nic ztraceno. U přijímacích
zkoušek jste víceméně všichni uspěli, jen Váš celkový bodový součet nebyl takový,
abyste  rovnou  dosáhli  na  vyšší  umístění,  zaručující  přijetí.  Ovšem každý  rok  se
stává, že několik uchazečů, kteří byli přijati, se nakonec rozhodnou pro školu, kam
dali  druhou přihlášku,  a  tím svá místa  uvolní  těm,  kteří  zatím zůstali  pod čarou.
Všechny přijaté uchazeče a jejich rodiče vždy spolu s informací o přijetí žádáme, zda
by  nám  případně  dali  vědět  co  nejdříve,  pokud  by  se  rozhodli  pro  jinou  školu,
abychom Vás dlouho nenapínali a mohli jejich místa poskytnout Vám.

Chtěli bychom také vyjádřit, že to, že jste skončili pod čarou, vůbec neznamená, že
byste neměli předpoklady pro studium na střední škole obecně nebo konkrétně pro
obor,  na  nějž  jste  se  u nás hlásili.  Mnohdy Vám prostě  jen  nevyšly  body a  je-li
studium u nás Vaším snem, je dobré se nevzdat.

Co tedy teď dělat?

Pokud máte  stále  zájem o  to  studovat  právě na naší  střední  škole,  pak nám to
prosím napište na mail spolu s odvolání a potvrďte tak svůj zájem o studium u nás,
přestože jste zatím skončili pod čarou. Text může být např.:

"Dobrý den,

v návaznosti na Vaše rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, podáváme tímto odvolání a
vyjadřujeme náš zájem, v případě, že to Vaše kapacitní možnosti dovolí, studovat na
Vaší střední škole.

Předem děkujeme. S pozdravem.........."

My  si  Vaše  odvolání  přidáme  k  Vašim  materiálům  v  rámci  přijímacího  řízení  a
budeme s Vámi  počítat  pro případ,  že by se jakékoli  místo uvolnilo.  Dle Vašeho
pořadí  u  přijímacích  zkoušek,  bychom  Vás  v  případě  uvolnění  míst  postupně
oslovovali.

Je mi líto, že jsem Vám nemohl podat příznivější zprávu, ovšem věřím, že aspoň pro
některé z Vás vše dobře dopadne a nakonec se spolu v naší škole budeme potkávat.

Pro případ, že by to u někoho z Vás nevyšlo, Vám chci napsat, že jsme rádi, že jsme
Vás poznali, že jsme se mohli setkat s Vámi či Vašimi rodiči a přeji Vám, abyste našli
školu, kde budete spokojení a rozvinete zde Váš potenciál.

Přeji Vám, ať se Vám daří

Za SŠ Sion High School srdečně zdraví

Denis Doksanský


