Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
Kostelní 129, 348 15 Planá

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2019/2020
Na základě § 60 odst. 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji 3. kolo
přijímacího řízení k obsazení volných míst do oborů vzdělávání:
Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Způsob ukončení

Volná místa

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium - dálkové

3 roky

maturitní vysvědčení

66-53-H/01

Operátor skladování

3 roky

výuční list

53-41-H/01

Ošetřovatel

3 roky

výuční list

29-54-H/01

Cukrář

3 roky

výuční list

26-59-H/01

Spojový mechanik

3 roky

výuční list

65-51-E/01

Strav. a ubyt. služby - Kuchařské práce

3 roky

výuční list

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3 roky

výuční list

36-67-E/01

Zednické práce

3 roky

výuční list

75-41-E/01

Pečovatelské služby

3 roky

výuční list
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Kritéria přijetí ke vzdělávání do oborů s výučním listem
Uchazeči do učebních oborů s výučním listem budou přijati bez přijímací zkoušky, o přijetí
rozhodují následující kritéria:
1. Dosažený stupeň z chování za tři hodnocená období uvedená na přihlášce. Budou
přijati žáci s nejlepším dosaženým průměrem z chování.
2. Průměrný prospěch ze základní školy – budou přijati žáci s lepším průměrem.
3. U učebního oboru 26-59-H/01 Spojový mechanik absolvují žáci krátký pohovor, kde
se zjišťuje zájem o obor.
4. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař.
5. Přihlášku potvrzenou lékařem a základní školou doručí uchazeč k rukám ředitele
školy nejpozději do 16. srpna 2019.

Kritéria přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu (denní, dálková)
Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu a hodnocení znalostí
uvedeného v přihlášce ke studiu:
průměr známek v II. pololetí 2. ročníku učebního oboru
průměr známek v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru
uchazeč nesmí být v I. pololetí 3 ročníku učebního oboru hodnocen známkou nedostatečný

Termín pro podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení je pátek 16. srpna 2019.
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Termín vydání rozhodnutí je pondělí 19. srpna 2019.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy
www.sszplana.cz v době od 19. srpna do 30. srpna 2019.
Nejpozději do 30. srpna 2019 bude pouze nepřijatým žákům zasláno písemné oznámení.

V Plané dne 19. 6. 2019

Mgr. Josef Mára
ředitel SŠŽ a ZŠ Planá
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