Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021– obor FTT

Přijímací řízení (kritéria a počet přijímaných) bude vyhlášeno 30. 10. 2019
Přihlášku a práce k talentové zkoušce je nutno podat do 2. 12. 2019 osobně do kanceláře školy nebo
poslat poštou. (přihlášky lze podávat až po vyhlášení přijímacího řízení – až v listopadu)

Vyplnění přihlášky
-

konkrétní datum talentové zkoušky (zkouška je pro každého uchazeče jednodenní)
vyplňujte jen v případě, že konáte zkoušky i na jinou školu a potřebujete předejít kolizi
termínů, nebo v jiném závažném případě. Jinak nechte políčko prázdné.

-

lékařské potvrzení není potřeba

-

nezapomeňte oba podpisy – uchazeče i zákonného zástupce

K přihlášce můžete přiložit doklady o zájmové činnosti a soutěžích (diplomy, osvědčení
o účasti na kurzech a seminářích, apod.).
Nepřikládejte ale žádné další ukázky své tvorby (žádná DVD s filmy!!!).

Registrační číslo a pozvánku k ústní části talentové zkoušky obdrží uchazeč při odevzdání přihlášky,
nebo poštou do 15. 12. (pokud přihlášku nepřinese osobně).
Ústní a písemná část talentové zkoušky proběhne 6. až 8. ledna 2020 – rozpis bude zveřejněn na
www.panska.cz 16. 12.
Dne 15. 1. 2020 budou odeslány dopisy s výsledky talentové zkoušky a výsledky talentové zkoušky
budou zveřejněny na www.panska.cz.
Dne 31. 1. 2020 mohou zákonní zástupci uchazečů využít právo nahlédnutí do spisu (od 8:00 do 10:00)
Dne 5. 2. 2020 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení – seznam přijatých a nepřijatých na
webových stránkách školy a v budově školy a budou odeslána rozhodnutí o nepřijetí.
Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů, tj. do 19. 2. 2020, 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.

S dotazy se na nás můžete obracet na adresu tumova@panska.cz případně telefon 221 012 404.
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