POKYNY PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
Následujícím informacím věnujte prosím maximální pozornost !!!
1. vzdělávací nabídka školy – obory studia
tabulka oborů vzdělání s příslušnými číselnými kódy pro správné vyplnění přihlášky ke studiu
Kód RVP

Název RVP

Název ŠVP

66-52-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01
69-51-H/01
41-52-H/01
69-41-L/01
34-56-L/01
63-41-M/01
63-41-M/01
41-44-M/01
65-42-M/01
64-41-L/51

Aranžér
Kuchař - číšník
Kuchař - číšník
Prodavač
Kadeřník
Zahradník
Kosmetické služby
Fotograf
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Zahradnictví
Hotelnictví
Podnikání

Aranžér
Kuchař
Číšník
Prodavač specialista
Kadeřník
Zahradník
Kosmetička
Fotograf
Sportovní management
Obchodní management
Zahradnictví
Hotelnictví a cestovní ruch
Podnikání

poznámka
uvést Kuchař
uvést Číšník

uvést Sp.man.
uvést Obch.man.

označit DE nebo
DA formu !!!

Pro správné vyplnění přihlášky je třeba uvést do závorky zvolený ŠVP v případě oborů Kuchař-číšník a Ekonomika a podnikání, u
nástavbového oboru uvést DE nebo DA formu vzdělávání.
vysvětlivky: RVP = rámcový vzdělávací plán (podle něho lze zpracovat více školních vzdělávacích programů různých obsahových zaměření)
ŠVP = školní vzdělávací plán (konkrétní obsahové zaměření oboru)
2. Pořadí škol (oborů) uvedených na přihlášce pro 1.kolo PŘ
Uchazeč uvede školy (obory) na 1. a 2.místě na 2 přihlášky ke studiu - obě přihlášky budou mít vyplněny shodně pořadí škol.
V případě, že žák bude uvádět na obou místech obor s maturitní zkouškou, kde se budou konat jednotné testy CERMATu, bude se účastnit obou
termínů zkoušky ( i v případě uvedení 2 oborů s MZk na téže škole).
Přijímací zkoušku na škole uvedené na 1. místě bude konat 12. dubna 2018 a na škole uvedené na 2.místě bude konat 16.dubna 2018. Pro
přijímací řízení se bude počítat vždy ten lepší bodový zisk z CJL a MAT.
3.Příjmení,jméno a adresa zákonného zástupce
Uvést správně a čitelně jedno příjmení a jméno a aktuální adresu pro doručení rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou ! Uvést platný kontakt –
tel., email.

4. doložit doporučení lékaře ke studiu vyhotoveným lékařským posudkem (vyhotoví ošetřující lékař)
Nutné – bez toho nelze přijímat = je součást kritérií (nedokládá se pouze u nástavbového studia Podnikání a oboru Ekonomika a
podnikání)
Formulář lékařského posudku je součástí nového formuláře Přihlášky (k dispozici ke stažení na webu školy)
5. hodnocení chování
Nezapomenout v přehledu hodnocení ze ZŠ nebo SŠ uvést známky z chování ! Týká se rovněž nástavbového studia denní formy (dálkové formy
se netýká).
Pokud nebude uvedeno, budeme praktikovat maximální odečet bodů za toto kritérium!
6. předchozí působiště
Uchazeči ze ZŠ mají potvrzeno základní školou, ostatní uchazeči musí do poznámky vedle klasifikace uvést, kde v momentě podání přihlášky
studují (přesný název školy + oboru studia) nebo kde jsou (např. ÚP, zaměstnání apod.).
Totéž se týká nástavbového studia.
Tento údaj je nutné zanést do výkazů o PŘ a do matriky školy.
7.úplné vyplnění přihlášky
Přihláška musí být vyplněna na obou stranách = doplněny předměty a známky dle pokynu i v případě, že chybí potvrzení školou a dokládáte
kopiemi vysvědčení !!! Na konci 2.strany je v tom případě Váš podpis, kterým potvrzujete správnost údajů !!!
Uvedené nedostatky mohou být důvodem pro přerušení správního řízení a hrozí, že pak nebude možné zařadit přihlášku řádně do
1.kola přijímacího řízení !
Pro případné dotazy ohledně vyplnění přihlášky můžete kontaktovat školu na tel čísle 495 703 334.

V Hradci Králové 26. ledna 2018

ředitelka školy PhDr. Helena Matyková, v.r.

