Seznam škol, které nesplnily podmínky programu
1. Školy, jejichž žádosti došly po termínu (termín byl pátek 19.9.2008):
Gymnázium Vítkov – 4 žáci, došlo 1.10.
Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 – 4 žáci (22.9.)
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín – 4 děti (22.9.)
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České – 5 dětí (22.9.)
Střední škola potravinářská a služeb, Brno – 3 žáci – (po opravě a přidání 2 žáků 22.9.)
Střední škola řemeslná, Jaroměř – 1 žákyně (22.9.)
Střední zdravotnická škola, Hranice – 1 žákyně (23.9.)
Střední škola Odry – 3 žákyně (23.9.)
Střední odborné učiliště, Blatná – 1 žák (23.9.)
Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát p. Radhoštěm - 2 žákyně (23.9.)
2. Školy, které vložily žádosti do systému, ale nevytiskly formulář a neposlaly ho:
AHOL-Střední odborná škola, s.r.o. – poslali přílohu č.2 (souhrn žáků)
Gymnázium Duchcov – poslali náhled žádosti
IUVENTAS – Soukr. gymnázium a Střední odborná škola s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory
- poslali žádosti a ještě špatně vyplněné
SOŠ obchodu, provozu hotelů a SOU s.r.o. Karlovy Vary
SOŠ služeb a SOU Kadaň
SŠ PaS, Praha 4 – poslali náhled žádosti
Střední odborná škola – PaedDr. Stratil s.r.o., Holešov – poslali náhled žádosti
Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a SOU s.r.o., Karlovy Vary
Střední škola technická AGC – mysleli, že stačí elektronicky
Střední škola techniky a služeb Karviná – poslali přílohu č. 2 (souhrn žáků)
Střední škola zahradnická Kopidlno – poslali doklad o uzavření žádosti + 2 žádosti žáků
VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí
Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora – poslali přílohu č. 2 (souhrn žáků)

3. Školy, které nevložily žádost do systému:
Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Brno
Hotelová škola Teplice
Podkrušnohorské gymnázium Most
Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a SOU s.r.o., Karlovy Vary
Střední odborné učiliště Toužim
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební Děčín

