Kritéria pro přijetí
2. kolo přijímacího řízení
Obor nástavbového středního vzdělávání s maturitní zkouškou 69-41-L/52 Vlasová kosmetika
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, zastoupené ředitelem školy, jako správní
orgán, v souladu s ustanovením § 60, § 64 a § 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhl. 353/2016 Sb. o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok
2019/2020:





absolvování oboru středního vzdělávání s výučním listem Kadeřník
dosažený průměrný prospěch za první pololetí třetího ročníku oboru Kadeřník
přijímací zkoušky se nekonají

Počet přijímaných uchazečů:
Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního
vzdělání s maturitní zkouškou Vlasová kosmetika (dálková forma nástavbového studia při zaměstnání) pro
školní rok 2019/2020:
 maximální počet otevíraných tříd:
3
 maximální počet přijímaných žáků:
90



počet volných míst pro 2. kolo přijímacího řízení:

71

Informace pro zájemce o studium s výučním listem Kadeřník:
Zajistit si:
 přihlášku ke vzdělávání - studiu nástavbové studium ve střední škole (přihláška s hnědým podtiskem),
kterou je možno získat v prodejnách SEVT nebo na webových stránkách MŠMT.
 Vyplnit čitelně přihlášku, nechat ji potvrdit lékařem a uváděný prospěch na přihlášce nechat potvrdit na
SŠ, pokud se jedná o žáka 3. ročníku. V ostatních případech přiložit k přihlášce ověřené kopie výučního
listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení třetího ročníku oboru Kadeřník.
 Vyplněnou a potvrzenou přihlášku odevzdat naší škole (poštou nebo osobně) nejpozději do 14. června
2019.





Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách naší školy www.souhair.cz dne 24.
června 2019 pod registračním číslem uchazeče, nikoliv pod jménem uchazeče. V listinné podobě budou
zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
V případě přijetí ke vzdělávání se uchazeč dostaví do 10 dnů do naší školy vyplnit dotazník a svým
podpisem potvrdit zájem o studium. Pokud uchazeč se do 10 dnů nedostaví, znamená to, že nemá
o studium zájem a místo bude obsazeno jiným uchazečem.
V případě nepřijetí ke vzdělávání je možné do 3 pracovních dnů od doručení/převzetí rozhodnutí podat k
rukám ředitele naší školy odvolání proti nepřijetí.
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