Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení na střední školu
pro školní rok 2018/2019
V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro
přijetí do 1. ročníku učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik pro školní rok 2018/2019.

I. Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019 pro obor
vzdělání s výučním listem
23-51-H/01 Strojní mechanik (3leté denní studium)
1. Na tento učební obor se nekoná písemná přijímací zkouška. Uchazeči budou přijímáni
na základě celkového průměrného prospěchu z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku
a 1. pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní docházku. O přijetí
uchazeče rozhoduje pořadí podle výše uvedeného kritéria.
2. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) lepší průměrný prospěch z matematiky;
b) lepší průměrný prospěch z českého jazyka a literatury.
3. Ke studiu bude přijat nejvýše 1 uchazeč.
4. Vyplněnou přihlášku doručte škole do středy 27. června 2018. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. K přihlášce je nutné
doložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Lékařské
potvrzení je součástí přihlášky.
5. Výsledek 3. kola přijímacího řízení bude zveřejněn ve čtvrtek 28. června 2018 na úřední desce
školy a na www.gvi.cz.

Odevzdání zápisového lístku
Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, odevzdat ředitelce
školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním
uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště
uchazeče. Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím
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svého práva být přijat za žáka dané střední školy. Po odevzdání zápisový lístek nelze vzít zpět
a přenést ho na jinou školu. Výjimkou je jen případ, kdy žák byl na jiné škole přijat na odvolání
a chce zápisový lístek uplatnit tam. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí
o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl
na základě odvolání přijat.

Odvolání
Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného
rozhodnutí. Při případném nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu
10 dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina prostřednictvím ředitelky školy, která rozhodnutí vydala, případně odvolání může
vyhovět přímo ředitelka školy formou tzv. autoremedury.

V Ledči nad Sázavou 25. 6. 2018

Mgr. Ivana Vitisková
ředitelka v. r.
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