Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710,
příspěvková organizace

Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
pracoviště ŠLUKNOV
Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení
na školní rok 2020/2021
Obor vzdělání:

Praktická škola jednoletá (PrŠ1)
Praktická škola dvouletá (PrŠ2)

Forma vzdělávání:

denní

Zaměření:

PrŠ1 - Základy přípravy pokrmů
PrŠ2 - Příprava pokrmů

78-62-C/01
78-62-C/02

Předpokládaný počet přijímaných studentů:
Praktická škola jednoletá: 7
Praktická škola dvouletá: 7
Přihlášky budou zaslány nebo individuálně předány nejpozději do 20. 8. 2020 na
adresu školy, termín 2. kola přijímacího řízení 24. 8. 2020.
Přihlášky ke studiu musí být na předepsaném tiskopise, vyplněny včetně potvrzení od
lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikace. Pokud na přihlášce nebude potvrzena
klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, pak musíte doložit kopie vysvědčení.
Kritéria pro přijetí
 Průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a
průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky.




Žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní
docházky.
Doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP)
Nebude přijat žadatel s psychiatrickou diagnózou ohrožující bezpečnost sebe a
ostatních žáků a studentů školy.

Žák nejpozději do 1. září 2020 doloží:


závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení splnění povinné školní docházky nebo
dosažení základního vzdělání nebo základů vzdělání, pokud není vydáno v době podání
přihlášky, nejpozději do prvního dne školního roku,



závěry z psychologického vyšetření vydané školským poradenským zařízením (SPC
nebo PPP) ne starší než 1 rok.

Přijímací zkoušky: nekonají se
Oznámení výsledků přijímacího řízení
 Uchazeč, po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, musí svůj úmysl vzdělávat se
potvrdit doložením zápisového lístku do 10ti pracovních dnů.
Odvolání proti nepřijetí je dle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro
přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
NEPŘÍPUSTNÉ, cit.: "Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na
střední školu není odvolání přípustné."

Bližší informace získáte na telefonu 412 33 21 10, mobil 770 11 99 72
Mgr. Bc. Monika Kadlecová, ředitelka školy

