Průběh přijímacího řízení na obory LYC, GST, AVT pro 2019/20
1. Vyplnění přihlášky:
- je nutné použít přihlášku s rodným číslem!!
- vyplňujte celé názvy ŠVP oborů
- na obory GST a AVT je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti!
- u oboru LYC uvádějte za název ŠVP zkratku druhého jazyka, který preferujete (RJ, NJ, FJ)
- vyplňte pečlivě a čitelně mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka a bližší
informace k jednotné přijímací zkoušce
- pokud se hlásíte na dvě školy, je nutné vyplnit je na obě přihlášky ve stejném pořadí
- pokud se budete hlásit na naší školu na dva obory, musíte podat také dvě přihlášky - vyplníte
každý obor, jako samostatnou školu (v pořadí, v jakém obory preferujete)
- na každé přihlášce musí být všechny podpisy a razítka originály!
- uchazeči s SVP (druhého a vyššího stupně) současně s přihláškou přiloží posudek PPP na
úpravu konání přijímací zkoušky a cizinci, kteří splňují podmínky §20 odst. 4, mohou současně
s přihláškou podat žádost o nekonání přijímací zkoušky z Českého jazyka.
2. Podání přihlášky - do 1. 3. 2019 (osobně v kanceláři, nebo poslat poštou - razítko musí být
nejpozději 1.3.)
3. Registrační číslo bude uchazečům zasláno spolu s pozvánkou k přijímací zkoušce (pozvánky
budou zasílány přednostně mailem).
4. Přijímací zkoušky (jednotné přijímací testy z českého jazyka a z matematiky):
12. 4. na škole, kterou máte v přihlášce na prvním místě a
15. 4. na škole, kterou máte v přihlášce na druhém místě.
- bližší informace na www.cermat.cz
- na testy se uchazeči dostaví s informačním dopisem - pozvánkou, dokladem totožnosti
(občanský průkaz, pas, ISIC, nebo fotografie se jménem a datem narození potvrzená ZŠ),
modrou nebo černou propiskou a rýsovacími potřebami. (Pro zkoušky nejsou povoleny žádné
další pomůcky - kalkulačky, tabulky ani pravidla pravopisu.)
- uchazeči, kteří se z vážných objektivních důvodů nezúčastní testů, se musí řádně omluvit
řediteli školy do 3 dnů a budou konat testy v náhradním termínu
5. Dne 29. 4. 2019 mezi 16:00 a 18:00 mohou uchazeči, resp. zákonní zástupci nezletilých
uchazečů využít svého práva nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí v kanceláři
školy.
6. Dne 30. 4. 2019 budou na webu školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení a budou
odeslána rozhodnutí o nepřijetí.



Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů, tj. do 16. 5. 2019, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se
na SPŠST odevzdáním zápisového lístku v kanceláři školy (osobně nebo zasláním poštou).
Nepřijatí uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci se mohou proti nepřijetí odvolat do tří dnů
od doručení rozhodnutí. Odvolání je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou.
Na odvolání je nutné uvést č.j. rozhodnutí o nepřijetí, jméno, datum narození i bydliště uchazeče
a musí být podepsané zákonným zástupcem i uchazečem.
Podle počtu odevzdaných zápisových lístků bude ředitel v rámci odvolání rozhodovat o přijetí
dalších uchazečů. O přijetí a dalším postupu budou zákonní zástupci odvolávajících se
informováni telefonicky. Zbylá odvolání budou postoupena Magistrátu hl. m. Prahy.

