MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY
NOVÉ MĚSTO 228, 37401 TRHOVÉ SVINY, TEL: +420 608 020 773, IČO: 60076518,
REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz

Pořadí žáků při přijímacím pohovoru na školní rok 2019/2020
Studijní obor: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
Přijímací pohovor splnili všichni uchazeči, ale rozhodnutí o přijetí nemůže být vydáno, neboť
nesplnili kritéria přijímacího řízení.
Zdůvodnění: zákonný zástupce – rodič nedodal potřebné vyjádření školského poradenského
zařízení nutné k přijetí do učebního oboru Praktická škola jednoletá.
Termín k dodání chybějícího doporučení ŠPZ stanovuje ředitelka školy do 20.5.2019,
v případě, že ani jeden z uchazečů nedoloží doporučení ve stanoveném termínu, bude
vyhlášeno II. kolo přijímacího řízení.
Registrační
číslo uchazeče
4
2

Nepřijímá se – nebyly splněny přijímací kritéria ke studiu
Nepřijímá se – nebyly splněny přijímací kritéria ke studiu

Studijní obor: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Registrační
číslo uchazeče
3
1

Přijímá se
Nepřijímá se

Přijatí uchazeči odevzdají střední škole do 10 pracovních dnů od přijetí zápisový lístek,
tj. do 10. 5. 2019. Neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě znamená vyřazení
uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný,
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Vzít zpět zápisový lístek nebude umožněno. Výjimkou bude případ, kdy jej žák bere zpátky
pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům uchazečů odešle ředitelka školy
rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
prostřednictvím ředitelky MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny.
Pro úspěšné přijetí ke studiu je zapotřebí doložit doporučení školského poradenského
zařízení (PPP, SPC).
Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku.
Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání právní účinky
rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

V Trhových Svinech 30.4.2019

Mgr. Naděžda Korcová
Ředitelka školy

