EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., B. Martinů 1994/4, Nový Jičín

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – 4. KOLO
UČEBNÍ OBORY
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a dále v souladu s platnou vyhláškou MŠMT
ve znění pozdějších předpisů, stanovuji tato jednotná kritéria a způsob hodnocení
jejich splnění pro 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro níže uvedené
učňovské obory:
Kód oboru
66-51-H/01

Název studijního oboru
Pracovník obchodu (prodavač)

Počty přijímaných žáků
2

V rámci 4. kola přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.
Přihlášky ke studiu do 4. kola přijímacího řízení přijímáme do 11. 9. 2020.
Přihlášky můžete přinést i osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 13:00.
Výsledky 4. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy
www.educa-sos.eu a na vstupních dveřích školy dne 18. 9. 2020.
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KRITÉRIA
Uchazeči o studium budou přijímáni ve 4. kole přijímacího řízení do stanoveného
počtu přijímaných žáků podle pořadí, které bude dáno průměrem známek
z prvního pololetí posledního ročníku ZŠ.
Podmínkou přijetí ke studiu učebních oborů je průměr prospěchu na ZŠ do 3,0
(počítáno z prvního pololetí posledního ročníku).
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje postupně klasifikace
z matematiky, českého jazyka a případně anglického jazyka za první pololetí
posledního ročníku ZŠ.
Uchazeči, kteří splní kritéria přijetí a nebudou ke vzdělání z důvodu překročení
kapacity oboru přijati, mohou požádat o nové rozhodnutí. Žádost o vydání nového
rozhodnutí lze podat řediteli školy do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o
nepřijetí. Formulář je ke stažení ne webu školy.
Povinnou součástí přihlášky ke vzdělávání je potvrzení lékaře o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání.
Podmínkou konečného přijetí je vedle splnění výše uvedených kritérií zaslání nebo
odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých
žáků.

V Novém Jičíně 1. 9. 2020
Mgr. Aleš Medek v. r.
ředitel školy
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