2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Vážení uchazeči,
naše škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
vyhlašuje jménem ředitele, Mgr. Petra Patáka, DiS., ve shodě s § 60, § 60f, § 60g a § 183 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a vyhlášky č.353/2016 Sb., vše v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro tyto obory:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání


14 volných míst

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání


10 volných míst

Střední vzdělání s maturitní zkouškou: (nástavbové studium)
64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání


7 volná místa

65-41-L/51 Gastronomie; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání


12 volných míst

V případě nenaplnění max. kapacity u oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost po ukončení
odvolacího řízení budeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení i pro tento maturitní obor.

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy.
Přihlášky ke vzdělávání pro druhé kolo přijímacího řízení podle § 60 školského zákona podává zletilý uchazeč
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ průběžně v termínu od 18. 5. 2018 do
naplnění maximální kapacity tříd u jednotlivých oborů, ale nejpozději do 31. 10. 2018.

Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole přijímacího řízení ze dne 19. 1. 2018 (s výjimkou
povinnosti uchazeče vykonat testy jednotné přijímací zkoušky a motivačního pohovoru).

Na volná místa budeme přijímat průběžně podle pořadí doručených přihlášek až do naplnění maximální
kapacity tříd u jednotlivých oborů.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí se nebude zasílat poštou. Písemné rozhodnutí si můžete vyzvednout osobně
na studijním oddělení školy (nachází se u vchodu) při odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek
V případě přijetí je přijatý uchazeč povinen doručit škole do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. Tato
povinnost se nevztahuje na přijaté uchazeče do nástavbového studia Podnikání (denní i dálková forma
vzdělávání) a Gastronomie (denní forma vzdělávání). Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí
uchazeč nástavbových oborů doručením vyplněné evidenční karty žáka řediteli školy (na studijní oddělení),
do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 4. července 2018 společně s předložením výučního listu a vysvědčení
o závěrečné zkoušce.

Kladno 18. 5. 2018

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

