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Potravinóřská výroba

Zahradnické próce

Stravovací a ubytovocí
služby

Prodovačské práce

Pečovate Iské služby

Cukrář

Květinóř - florista

Kuchař

Prodovoč

pečovatel

Přihlášku ke vzdělávání]e třeba osobně předat na ředite]ství ško|y od 8,00 do 14,30 hod. nebo zaslat
prostřednictvírn provozovateie poštovních služeb (rozhodujícíje daturn podacího razítka) do

25. června 2O2I

NÁLEžlTosTl pŘtHrÁšxv :

- potvrzeníprospěchuzákladníškolou
zdravotní způsobilost potvrZená lékařem

, souhlas zákonného Zástupce nebo z|etilého žáka se zařazením do formy speciálního vzdělávani z

d ůvodu zd ravotního postižen í ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 561l2oa4 sb.
doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna, Speciální
pedagogické centrurn) včetně navržení míry podpůrných opatření v souLadu svyhl.č.27/2016 v
p atném Znění

Na základě při]até přihlášky bude zahájeno správnířízení, uchazeči bude písemně sděleno registračníčíslo .

Pořadípřijatých uchazečů dIe registračních čísel bude zveřejněno prost ře d n ictvíí],] webových stránek a vývěsní

tabule ve škole One 28.ČerVna 2021 lrepřilatým uchazečům bude Rozhodnutí o nepřijetíoznámeno
písemnou formou.
Svůj úmysl vzděávat se ve Střední škoe řemesel Kunice potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním žápisového lístku na ředitelství školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámenírozhodnutí ,

Nepotvrdí-Iiuchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmyslvzděLávat
se ve SŠŘ Kunice, zanikajíposledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutío přijetí,

PoZ n,:
'> zaemci o stUdium, kteří ve ško ní-rr rcce 2o2ol2o21 nenavštěVují Zák adní školu si Vyžádají zápisoVV

lístek na příslušném KRA]sKÉM UŘADĚ, oDBoR ŠKoLSTVl podle místa trvalého bvdliště
. ol'zs, ilíoln^a(p o prij rrdLl-iIlPli d\l-diL raSŠŘKunire ze Ziskal buo relefon,cky nebo pi'osobnrr

jednání od pondělí do pátku (8,00 - 14,30 hod,) po předchozím telefonickém či e,rnaiIovém
sjednání termínu návštěvy s výchovnou

Mgr, Dalibor

píŠubrtovou.

VvHr-Ášrruí 2.rot.n pŘtlíuacíHo ŘízENípRo šKoLNí RoK


