STŘEDNÍ ŠKOLA LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL DĚČÍN VI, P. O., DĚLNICKÁ 15, 405 02

KRITÉRIA III. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2017/2018
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní formy vzdělávání je 31. 7. 2017.

 Zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč vyplněnou a potvrzenou přihlášku předá řediteli
školy (prostřednictvím sekretariátu školy). V případě nezletilého uchazeče bude na přihlášce ke studiu
podepsán zákonný zástupce.
 Na přihlášce ke studiu se vyžaduje pro všechny učební obory posouzení zdravotní způsobilosti příslušným
registrujícím praktickým lékařem. Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území
ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (nostrifikační doložka).
 Umístění v soutěžích pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni.
 Přijímací řízení pro tříleté učební obory studia - přijímací zkouška se NEKONÁ.
 Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně
přístupným seznamem přijatých uchazečů nebo způsobem umožňující dálkový přístup, tj. www.dorado.cz.



Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve

11. srpna 2017.

 Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na
dané škole formou odevzdání zápisového lístku.
 Zápisový lístek nelze vzít zpět! Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole
formou odvolání proti nepřijetí.

3 LETÉ UČEBNÍ OBORY S TYPOVÝM OZNAČENÍM E
UKONČENÉ ZKOUŠKOU S VÝUČNÍM LISTEM
PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

Stravovací a ubytovací služby
Zednické práce
Pečovatelské služby

65-51-E/01
36-67-E/01
75-41-E/01

6 žáků
11 žáků
10 žáků

Podmínky pro III. kolo přijímacího řízení jsou shodné s II. kolem přijímacího řízení

12. 6. 2017
Mgr. Bc. Jana Férová
Ředitelka školy

