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Rozhodnutí  ředitele  č. 1/2023 

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024 
 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhodl ředitel Od-
borného učiliště a Základní školy, Křenovice, že se v oborech středního vzdělání s výučním lis-
tem: 

− 75-41-E/01 Pečovatelské služby    14 žáků 

− 66-51-E/01  Prodavačské práce    14 žáků 

− 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  14 žáků 

− 41-52-E/01  Zahradnické práce    14 žáků 

− 29-51-E/02  Potravinářské práce      8 žáků 
 

v rámci přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 přijímací zkoušky nekonají. 
 
 
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 zástupce žáka na tiskopise předepsaném MŠMT 

b) přihláška musí být podepsaná zletilým žákem, u nezletilého žáka i jeho zákonným zástup-
cem 

c) termín podání přihlášky: do 1. března 2023 do 15.00 hodin 

d) přihlášku podává uchazeč nebo zákonný zástupce žáka osobně nebo na adresu: 
 Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 
752 01 Křenovice, č.p. 8 

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

školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné 
školní docházky, pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ově-
řena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,  

- písemné doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) o zařazení 
žáka do školy zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v plat-
ném znění, 

2. Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláš-
kách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž 
pořadí. 

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

4. Výsledky 1. kola přijímacího řízení s uvedením pořadí žáků podle registračních čísel, která jim 
budou sdělena na pozvánce k přijímacímu řízení doručené do 10.3.2023, budou zveřejněny
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dne 24.4.2023 v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.oukreno-
vice.cz. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů 
odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí písemně. 

 
5. Místo zveřejnění – informační tabule ředitele školy u vchodu do budovy školy v písemné formě 

a v elektronické podobě na webových stránkách školy www.oukrenovice.cz.  
 
6. Žákem Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, se může stát pouze ten uchazeč, 

který do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu odevzdá řediteli školy 
zápisový lístek (zápisový lístek vydává ZŠ, jejímž žákem je uchazeč o studium; v případě 
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 uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v pří-
padě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 
7. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty 
podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. 

 
8. Místo a termín 1. kola přijímacího řízení: 

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, pondělí 24. dubna 2023, zahájení v 10.00 ho-
din. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Josef Plesník  
ředitel školy 
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