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Přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 – dálkové studium
kombinovaná forma vzdělávání
Ředitel Euroškoly Strakonice, SOŠ, s.r.o. na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo
přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022.
Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. přijme pro školní rok 2021/2022 celkem 50 uchazečů do prvního ročníku
nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání v kombinované formě vzdělávání. Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole (do
1. 3. 2021), budou konat školní přijímací zkoušku z cizího jazyka.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 1. KOLO – PODMÍNKY PŘIJETÍ
1. VYUČENÍ V TŘÍLETÉM UČEBNÍM OBORU, KTERÉ JE UKONČENO VÝUČNÍM LISTEM
2. DOLOŽENÍ OVĚŘENÉ KOPIE VÝUČNÍHO LISTU A VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
(pokud bylo k výučnímu listu vydáno).
3. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
4. VYKONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA (výběr ANJ nebo NEJ)
7. UZAVŘENÍ SMLOUVY O STUDIU

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ (ANJ nebo NEJ)
Podmínkou pro přijetí ke vzdělání je dosažení alespoň 25 bodů z maximálního počtu 80 bodů.

Maximální počet bodů zahrnutých do hodnocení je 80 bodů. Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého
celkového počtu bodů (řazeno od nejvyššího k nejnižšímu).

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEMUSÍ KONAT Z DŮVODU MENŠÍHO
NEBO SHODNÉHO POČTU UCHAZEČŮ A POČTU VOLNÝCH MÍST!
Ředitel školy může rozhodnout, zda zkoušky uskuteční, nebo se vůbec konat nebudou a o přijetí ke studiu se bude
rozhodovat na základě výsledku testu vstupních znalostí z cizího jazyka. ROZHODNUTÍ O NEKONÁNÍ
PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ŠKOLA ZVEŘEJNĚNÍ NA ŠKOLNÍM WEBU NEJPOZDĚJI DO 8. BŘEZNA.

Přijímací řízení (řádný termín) proběhne ve středu 14. dubna 2021 v budově Euroškoly Strakonice, Husova
361 v čase uvedeném na pozvánce, kterou písemně obdrží každý uchazeč. Pokud se uchazeč pro VÁŽNÉ
DŮVODY k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví, ale svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3
dnů řediteli školy, vykoná zkoušku v náhradním termínu dne 19.4.2021.
Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude doručeno v pozvánce
k přijímacímu řízení nejpozději do 14 dnů před termínem 1. kola přijímacího řízení nebo 7 dní před konáním 2. kola
přijímacího řízení.
Počet kol přijímacího řízení: nejméně jedno (další kola budou vypsána v závislosti na počtu přijatých uchazečů)

Přijatí uchazeči
Přijatí uchazeči budou zveřejněni pod registračními čísly na webových stránkách školy a v listinné podobě na
úřední desce umístěné na dveřích hlavního vchodu budovy Euroškoly. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se nezasílá
poštou.
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Nahlédnutí do spisu
Ředitel školy umožní uchazečům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v sekretariátu
Euroškoly Strakonice, Husova 361, 386 01 Strakonice, 1. patro.
Termín a podmínky nahlédnutí budou zveřejněny na stránkách: strakonice.euroskola.cz
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami:
V souladu s §60b, odst. 4 školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel
školy dle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek
konání pro jednotnou přijímací zkoušku.
Uchazeči – cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí
V souladu s §60b, odst. 5 školského zákona: Uchazeči – cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, na
které se vztahuje §20 odst. 4, nekonají na žádost zkoušku z ČJ, pokud je vyžadována. Znalost českého jazyka je
ověřena ústním pohovorem (ověřuje se orientace v českém jazyce nezbytná pro vzdělání v daném oboru
vzdělání) a je podmínkou pro přijetí ke studiu – hodnoceno „splnil/a“ – „nesplnil/a“.
Nepřijatí uchazeči
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou na doručenku, majitelům datových schránek
prostřednictvím datové schránky a všem také elektronicky prostřednictvím e-mailu. Odvolání je možné podat do
3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Pokud o
odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. ke Krajskému úřadu Jihočeského
kraje. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je
dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
Přijímací řízení je upraveno především následujícími právními normami:
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
vyhláška č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

V Strakonicích dne 26. ledna 2021

Mgr. Milan Vierer
ředitel Euroškoly Strakonice

