2. kolo přijímacího řízení

do 3letých oborů a nástavbového oboru (dálková forma)
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
do následujících oborů vzdělání:
3-leté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
Obor vzdělání
Předběžný počet volných míst
Prodavač (ŠVP Specialista prodeje)
9
Zahradník*
14
Kuchař-číšník (ŠVP Číšník)
9
Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)
2
Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník)
6
Cukrář**
7
Pekař**
5

*Obor Zahradník je podporován MŠMT a Krajským úřadem KHK formou finančního
příspěvku na studium
**Obor Pekař je v 1. a 2. ročníku s obdobným obsahem učiva jako obor Cukrář. Absolventům těchto oborů
nabízíme po získání výučního listu možnost přijetí do 3. ročníku druhého z oborů a tím možnost získání dalšího
výučního listu.

Do těchto oborů budou uchazeči přijímáni pouze na základě výběrového řízení, tj. bez
přijímací zkoušky.

Nástavbový obor:
Obor vzdělání
Předběžný počet volných míst
Podnikání (dálková forma)
11
Do tohoto oboru se bude konat písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a
z matematiky 1.6.2022 nebo lze k přihlášce doložit výpis z výsledků JPZ 2022 v 1.kole.
Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů se pro 2. kolo průběžně aktualizují.
Ředitelka školy využije veškerou kapacitu jednotlivých oborů a přijme k datu 1.6.2022
maximálně možný počet uchazečů pro daný obor vzdělání.

Uzávěrka přihlášek je ve 2. kole v pátek 20. května 2022.

Tento termín znamená fyzické doručení přihlášky do SŠ.
Všichni uchazeči obdrží dopisem informace k PŘ, případně i pozvánku na přijímací zkoušku
1.6.2022.

Termín konání 2. kola je stanoven na středu 1. června 2022, kdy ředitelka
školy o přijetí/nepřijetí rozhodne.
Pro 2. kolo platí stejná kritéria přijímacího řízení jako pro 1.kolo – vyvěšeno na webu školy
www.sssoghk.cz
2.kolo přijímacího řízení do 4letých oborů s maturitou a do nástavbového oboru Podnikání
- denní forma nebude pro naplněnou kapacitu vyhlašováno.
ředitelka školy v.r.
V Hradci Králové 10.5.2022

