
Odborné učiliště a Základní škoIa, KRENOVICE
752 01 Křenovice

čp.8
tčo ooa+zaoo

č.j.,
Spis. sk,

Datum: 06,01.2022

Rozhodnutí ředitele č. 112022
Přijímací řízeni na školní rok202212023

V sou]adu s ustanovením § 60 odst. 2zákona ě.56112004 Sb., o předškolním, základním, Střed-

ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zněni,.rozhOdl ředitel Od-

bornéňo učiliště aZákladní ško|y, Křenovice, že se v oborech středního vzdélání s výuČním lis-
tem:

oUKR/,l712022
2.1. A10

75-41-Elo1
66-5,t-Elo1
65-51-E/01
41-52-El01
29-51-Él02

Pečovatelské služby
Prodavačské práce
Stravovací a ubytovací služby
Zahradnické práce
Potravinářské práce

14 žáků
14 žáků
14 žáků
14 žáků
8 žáků

v rámci přijímacího řizení na školní rok202212023 přijímací zkouŠky nekonaiÍ.

přihlášení žáci a další uchazeči budou ke studiu přijati bez přijímací zkouŠky na základě těchto
kritérií:

1. Včasné podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu včetně všech příloh.

a) , přihlášku podává uchazeč nebo zákonný zástupcežákana tiskopise předepsaném MŠÍVlT

b) přihláška musí být podepsaná zletilým žákem, u nezletiléh o žáka i jeho zákonným zástuP-
cem

c) termín podání přihlášky: do 1. března2022 do 15.00 hodin

d) přihlášku podává uchazeč nebo zákonný zástupce žáka osobně nebo na adresu:
odborné uči!iště azákladni ško!a, křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

e) Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:
vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve ktených uchazeč splnil nebo plnÍ, povinnou

školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné

školní docházky, pokud není klasifikace z příslušných roěníkŮ na přihláŠce ově-
řena škotou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školnídocházku,

- lékařský posudek o zdravotnízpůsobilosti ke vzdělávání,

písemné doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) o zařazeni
žáka do škoily zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č.56112004 Sb., Školský zákon, v Plat-
ném znění,

2. Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízenídvě přihlášky, uvede na obou PřihláŠ-
kách školy, oĎory vzOeiani, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéŽ
pořadí.

3. Ke studiu budou přijati všichni uchazeči s písemným doporučením školského poradenského
zařizení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

4. Výsledky 1 . kola přijímacího řizenis uvedením pořadí žáků podle registraČních ČÍsel, která jim

núoou sbělena na pozvánce k přijímacimuřizení doručené do 10.3.2022,budou zveřejněnY
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dne 22.4.2022 v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.oukreno:
vice.cz. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazeČŮ

odešle ředitel školy rozhodnutío nepřijetí písemně.

5. Místo zveřejnění- informačnítabule ředitele školy u vchodu do budovy Školy v písemné formě
a v elektronické podobě na webových stránkách školy www,oukrenovice,cz.

6. Žákem odborného uěiliště aZákladni školy, Křenovice, se může stát pouze ten uchazeČ,
ktený do 10 pracovních dnů po obdržení ro7hodnutí o přijetí ke studiu odevzdá řediteli Školy
zápisový tístek (zápisový lístek vydává ZŠ, iejímžžákemje uchazeč o studium; vpřípadě
uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou vydává zápisový lístek odbor školstvÍ,

mládeže a tělovýchovy KÚ příslušného dle místa bydliště žáka). Zápisový lístek musí být Po-
depsán žákem i rodičem. Zápisový lístek může uchazeó uplatnit jen jednou; to neplatí v přÍ-

padě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolánÍ,

7. Nepotvrdí-|i uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikalí posledním dnem lhŮty

podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přrletítohoto uchazeče ke vzdělávánÍ.

8. Místo a termín 1, kola přijímacího řizení,,

Odborné učiliště aZákladni škola, Křenovice, pátek22. dubna2022, zahájení v 10.00 hodin.

Mgr. Josef Plesník
ředitel školy
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