VYHLÁŠENÍ 1.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:
Kód oboru vzdělání
29-51-E/01

název RVP
Potravinářská výroba

název ŠVP
Cukrář

41-52-E/01

Zahradnické práce

Květinář - florista

65-51-E/01

Kuchař

66-51-E/01

Stravovací a ubytovací
služby
Prodavačské práce

Prodavač

75-41-E/01

Pečovatelské služby

Pečovatel

Přihlášku ke vzdělávání je třeba osobně předat na ředitelství školy nebo zaslat prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb (rozhodující je datum podacího razítka) do 1.března 2017
NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY :




žáci , kteří budou vzděláváni v běžné třídě
potvrzení prospěchu základní školou
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
žáci , kteří budou vzděláváni ve třídě se speciálními vzdělávacími potřebami
potvrzení prospěchu základní školou
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
souhlas zákonného zástupce nebo zletilého žáka se zařazením do formy speciálního vzdělávání
z důvodu zdravotního postižení ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální
pedagogické centrum) včetně navržení míry podpůrných opatření tzn. opodstatněnost zařazení
žáka do speciálního vzdělávání v souladu s § 9 odst. 1 vyhl.č. 73/2005 Sb. v platném znění

Na základě přijaté přihlášky bude zahájeno správní řízení a uchazeči bude písemně sděleno registrační číslo.
V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SE NEKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Pořadí přijatých uchazečů dle registračních čísel bude zveřejněno prostřednictvím webových stránek a vývěsní
tabule ve škole dne 22.dubna 2017. Nepřijatým uchazečům bude Rozhodnutí o nepřijetí oznámeno písemnou
formou.
Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole řemesel Kunice potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku na ředitelství školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí .
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve SŠŘ Kunice, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
Pozn.: zájemci o studium, kteří ve školním roce 2016/2017 nenavštěvují základní školu si vyzvednou zápisový
lístek na příslušném KRAJSKÉM ÚŘADĚ, ODBOR ŠKOLSTVÍ podle místa trvalého bydliště
Ing. Lenka H a n z l o v á
ředitelka školy

