Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
2. kolo přijímacího řízení
Uchazeči doručí škole řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku včetně stupně
podpůrného opatření, je-li uchazeči přiznáno
nejpozději do 21.

června 2019

Přihlášky jsou k vyzvednutí na základních školách, k dispozici jsou také na stránkách Ministerstva
školství nebo je možné si je stáhnout na www.chroustovice.cz.
V rámci přijímacího řízení naše škola

nekoná přijímací zkoušku.

Přehled nabízených oborů vzdělávání

Kód oboru

Obor vzdělávání - název školního vzdělávacího
programu

Délka
studia

Forma
studia

Počet
Ukončení
přijímaných
studia
žáků

Technické obory
Tříleté
23-51-E/01

Strojírenské práce - Zámečník

3

D

ZZ-VL

6

23-51-E/01

Strojírenské práce - Autoopravář

3

D

ZZ-VL

6

33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba - Truhlář

3

D

ZZ-VL

12

36-67-E/01

Zednické práce - Zedník

3

D

ZZ-VL

8

41-55-E/01

Opravářské práce - Opravář

3

D

ZZ-VL

4

36-64-E/01

Tesařské práce - Tesař

3

D

ZZ-VL

3

33-57-E/01

Dřevařské práce - Dřevař

3

D

ZZ-VL

4

Gastronomické obory
Tříleté
29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrář

3

D

ZZ-VL

8

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby - Kuchař

3

D

ZZ-VL

12

29-51-E/01

Potravinářská výroba - Řezník

3

D

ZZ-VL

4

2

D

ZZ-VL

7

Dvouleté
29-51-E/02

Potravinářské práce – Pekař
(obor pouze pro žáky s doporučením PPP/SPC)

Obory služeb
Tříleté
31-59-E/01

Šití oděvů - Módní dekoratérka

3

D

ZZ-VL

8

66-51-E/01

Prodavačské práce - Prodavač

3

D

ZZ-VL

4

75-41-E/01

Pečovatelské služby - Pečovatelka

3

D

ZZ-VL

8

Zahradnické obory
Tříleté
41-51-E/01

Zemědělské práce - Chovatel zvířat

3

D

ZZ-VL

8

41-52-E/01

Zahradnické práce - Zahradník

3

D

ZZ-VL

8

41-52-E/01

Zahradnické práce - Aranžér květin

3

D

ZZ-VL

8

D – denní studium, ZZ – VL – závěrečná zkouška – výuční list

Termíny informativních pohovorů v rámci PŘ
Dle telefonické domluvy.
Škola bude uchazeče kontaktovat.
Obsah informativního pohovoru:







informace o přijetí do zvoleného oboru vzdělávání a možnost předání zápisového lístku,
seznam dokladů potřebných k nástupu,
seznam školních pomůcek,
v případě zájmu možnost předat vyplněnou přihlášku k ubytování a stravování (příloha
pozvánky k pohovoru),
předání doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra
nebo zprávy o přiznaném podpůrném opatření je pro uchazeče výhodou,
v případě oboru Pekař tvoříme pouze třídy pro žáky dle ust. § 16 odst. 9, zákona
561/2004, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Proto u oboru Pekař je u
přijímacího řízení NUTNÉ doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, nebo
speciálně pedagogického centra.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení
Znalosti uchazeče vyjádřené na vysvědčení ze základního vzdělávání (poslední 3 pololetí) bez
ohledu na to, ze které třídy žák vychází, potvrzené základní školou nebo ověřenou kopií
vysvědčení (doložit lze i originálem vysvědčení).

Podmínky přijetí
1. řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu obvodním
lékařem uchazeče (1. strana přihlášky)
2. odevzdání zápisového lístku

Vyhodnocení přijímacího řízení
Bude sestaveno pořadí podle výsledného průměrného prospěchu za poslední 3 pololetí vyjádřené
na vysvědčení ze základního vzdělávání (od nejlepšího průměru k nejhoršímu).
V případě stejného výsledku vyhodnocení průměru prospěchu rozhoduje kritérium hodnocení
chování žáka, vyjádřené na vysvědčení ze základního vzdělávání (průměr za poslední 3 pololetí).

Uchazečům 2. kola budou pozváni na přijímací pohovor spolu a bude jim přiděleno
registrační číslo uchazeče. Pod tímto registračním číslem nalezne uchazeč předběžné
výsledky přijímacího řízení na webových stránkách www.chroustovice.cz, a to nejdříve
24. 6. 2019.

