
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - střední škola 
kombinované studium 

 

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270, stanovil v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění: 
 
1. Předpokládaný počet přijímaných žáků: 

obor: školní vzdělávací program: počet 
přijímaných 

žáků: 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP „Škola učí pro život“ – SUS-KS 21 žáků 

66-51-E/01 Prodavačské práce ŠVP „Škola učí pro život“ – PRP-KS 21 žáků 

 
2. První kolo přijímacího řízení: 
 
Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy je nutné učinit do 1. března 2019. Součástí přihlášky ke 
vzdělávání jsou: 

 vzdělávací výsledky z posledního ročníku základní školy (nebo odpovídajících ročníků gymnázia), 
vysvědčení ze střední školy (poslední), výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, 

 posouzení zdravotní způsobilosti příslušným praktickým lékařem. 
 
Přijímací zkouška se nekoná. 
 
Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů do 30. dubna 2019. 
 
Ředitel školy odesílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní ve 
škole na veřejně přístupném místě a způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy). 
 
3. Kritéria přijímacího řízení 
 
a) Uchazeči o vzdělávání budou na základě předložených výsledků vzdělávání hodnoceni a seřazeni podle 
následujících kritérií: 

 dosaženého předchozího stupně vzdělání, 

 hodnocení na posledním vysvědčení, 

 hodnocení stupněm „nedostatečný“ a „nehodnocen“ ve výše uvedených klasifikačních obdobích, 

 hodnocení chování ve výše uvedených klasifikačních obdobích = známka z chování, 
 
b) Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle bodu 
a). 
 
 
 
 
 



4. Zápisový lístek 
Uchazeč, který byl přijat ke studiu (je na seznamu přijatých uchazečů), neodevzdává pro tuto formu vzdělávání 
zápisový lístek. Svůj úmysl studia projedná s ředitelem školy v termínu stanoveném na jmenném seznamu přijatých 
uchazečů. 
 
5. Další kola přijímacího řízení 
Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení druhého kola přijímacího řízení, pokud během prvního 
kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků. 
 
 
Krupka 31. ledna 2019 
 
 
 
        Bc. Mgr. Martin Kaftan v. r. 
                  ředitel školy 
 


