Stiedni Skola ZivnostenskS a Z5kladni 5kola, PIan5
Kostelni t29, 348 15

Plern5

Vvhld5eni 2. kola pliiimaciho Iizeni 2019/2020
Na zakladE $ 60 odst. l0 zikona 56112004 Sb., o pied5kolnim, zifi<ladnim, stiednim, vySSim
odborn6m a jin6m vzddlfvdni (Skolsk1i zikon) ve zndni pozd6jSich piedpisri vyhla5uji 2. kolo
piijimaciho iizeni k obsazeni volnych mist do oboru vzddlinini:
K6d oboru

Ndzev oboru

-

nSstavbov6 studium - denni

D6lka studia

Zp0sob ukonieni

Voln6 mista

2 roky

maturitnI vysv6ddeni

26

64-47-L/sL

Podnik5ni

64-4L-Llst

Podnikdn(- ndstavbov6 studium - ddlkov6

i) roky

maturitni vysvdddenf

26

66-s3-H/01

Operdtor skladovilni

!l roky

v'iudni list

25

s3-4L-HlOt

OSetiovatel

!l roky

v'iudni list

26

29-s4-Hl0L

Cukrdi

3 roky

v'iudni list

t7

26-s9-H/Ot

Spojovri mechanik

i! roky

v'iudni list

5

6s-s1-E/01

Strav. a ubyt. sluZby - Kuchaisk6 priice

3 roky

v'iudnilist

22

36-s7-E/OL

Maliisk6 a nat6radsk6 prdce

i3

roky

vfudnilist

t2

36-67-ElOt

Zednick6 prdce

3 roky

vtudni list

9

7,-

Pedovatelsk6 sluiby

i3

roky

v'iudnI list

13

L-ElOt

Krit6ria piiieti ke vzd6klvrlnf do oborri s vfuinim listem
Uchazedi do udebnich oboru s vyudnim listem budou piijati bez piijimacf zkou5ky, o piijeti
rozhoduj i n6sledujici krit6ria:

1.

2.
3.

4.
5.

DosaZeny stupef, z chovini za tii hodnocen6 obdobi uveden6 na piihl65ce. Budou
piijati Lbci s nejlep5im dosaZenym prumdrem z chovdnl
Prumdrnf prosp6ch ze zitkladni Skoly - budou piijati i6ci s lep5im prumdrem.
U udebniho oboru 26-59-H/01 Spojovf mechanik absolvuji Zhcil<ratky pohovor, kde
se zji5tbje zhjem o obor.
Zdravotni zprisobilost ke studiu oboru, kterou potvrdi praktickf l6kai.

Plihl65ku potvrzenou l6kalem azil<ladni Skolou dorudi uchazed k ruk6m ieditele
Skoly nejpozd6ji do27. kvEtna 2019.

Krit6ria pliieti

ke vzd6ldvfnf v nfstavbov6m studiu (denni" d6lkov6)

Uchazedi jsou piijiminibez piijimacich zkou5ek na zikladd prosp6chu a hodnoceni znalostr
uveden6ho v piihl65ce ke studiu:
prum6r zndmekv II. pololeti 2. rodniku udebniho oboru
prumdr znlmekv I. pololeti 3. rodniku udebniho oboru
uchazed nesmi bjt v I. pololeti 3 rodniku udebniho oboru hodnocen zn6mkou nedostatedny

fel.:

374 750 511

sekreta riatG)sszpla na.cz

Stiedni Skola iivnostensk6 a ZSkladni Skola, PlanS
Kostelni L29, 348 15 Plan6

Termin pro podini plihli5ek pro 2. kolo piijimaciho Yizenije pond6li 27.lryEtna20l9.
Termin vydini rozhodnuti je pitek 31. kvdtna 2019.
Seznam

piijatfch uchazedt bude zveiejndn v budov6 Skoly

a na webov;fch str6nk6ch Skoly
www.sszplana.cz v dobd od 3 1. kvdtna do 10. dervna 2019.
Nejpozddji do 10. dervna 20l9bude pouze nepiijafi,m idkftm zaslfuno pisemn6 ozndmeni.

V Plan6 dne 6. 5.2019

itel sSZ azSPtana

Tel;

374 750 511

sekreta riat(@sszpla na.cz

