Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh
nám. 8 května 2, 789 22 Zábřeh

Organizace a kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2018/2019
Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení.

Struktura oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:




75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost - denní
75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost - denní
75-41-M/01 Sociální činnost – dálkové

30
30
30

NÁSTAVBOVÉ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:



64-41-L/51 Podnikání – denní
64-41-L/51 Podnikání – dálkové

60
60

UČEBNÍ OBORY UKONČENÉ ZÍSKÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU:





65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-53-H/01 Pekař
41-52-H/01 Zahradník
41-51-H/01 Zemědělec – farmář

30
15
30
30

UČEBNÍ OBORY UKONČENÉ ZÍSKÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU A URČENÉ PRO ŽÁKY SE SVP:




65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby
41-52-E/01 Zahradnické práce
41-55-E/01 Opravářské práce

14
14
14

Jednotná přijímací zkouška
Do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě se koná
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemných testů.
Jednotná zkouška se nekoná do oborů vzdělání s výučním listem. Písemné testy se konají vždy
v jednom dni.
Termíny přijímací zkoušky:
1. termín: 12. 4. 2018
2. termín: 16. 4. 2018
Uchazeč obdrží nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky písemnou pozvánku k jejímu konání.

Kritéria přijímacího řízení
Kritéria jsou ke stažení zde:
 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost - denní
 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost - denní
 75-41-M/01 Sociální činnost – dálkové
 64-41-L/51 Podnikání – denní
 64-41-L/51 Podnikání – dálkové
 65-51-H/01 Kuchař – číšník
 29-53-H/01 Pekař
 41-52-H/01 Zahradník
 41-51-H/01 Zemědělec – farmář
 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 41-52-E/01 Zahradnické práce
 41-55-E/01 Opravářské práce
Telefon, fax:
IČO: 00409014

583411310
DIČ: CZ00409014

WWW :

www.ssspzabreh.cz

E-mail: reditel@ssspzabreh.cz

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh
nám. 8 května 2, 789 22 Zábřeh
Pokyny k podávání přihlášek na SŠ:






přihlášku je nutné vyplnit na novém tiskopisu (formuláře ke stažení – ZDE: Denní studium,
Nástavbové studium - dálkové, denní, Dálkové studium - Sociální činnost),
přihlášku odevzdat nejpozději do 1. března 2018 (osobně nebo poštou - vyřizuje studijní odd. budova na nám. 8. května 2),
přihláškou ke vzdělávání se uchazeč zároveň přihlašuje ke konání jednotné přijímací zkoušky
(pouze u oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou),
součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (je
předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání - splnění podmínek zdravotní způsobilosti
uchazeče pro příslušný obor vzdělání – nepožaduje se u oboru Podnikání),
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče s SVP

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Výsledky hodnocení - pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů - budou uveřejněny
do 2 pracovních dnů po ukončení hodnocení pod přiděleným registračním číslem na úřední desce
školy na webových stránkách: www.ssspzabreh.cz. Každý uchazeč má právo před vydáním
rozhodnutí nahlédnout do podkladů vedoucích k rozhodnutí v dané věci.
Informace ohledně přijímání žáků podá:
Mgr. Hana Růžičková – pro studijní obory Sociální činnost
zástupkyně ředitelky školy
tel.č.: 583 551 462, 724 024 515
RNDr. Jiří Matějček – pro učební obory a nástavbové studium Podnikání
zástupce ředitelky školy
tel.č.: 583 551 419, 724 632 173
V Zábřehu dne 28. 1. 2018
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