UCHAZEČI PŘIJATI NA ZÁKLADĚ VYDÁNÍ NOVÉHO
ROZHODNUTÍ dne 26. 6. 2020
Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma,
pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
z 3. 6., 4. 6., 5. 6. a 8. 6. 2020, náhradní termín školní PZ 19. 6., náhradní termín JPZ 23. 6. 2020

Níže uvedení uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení, ale původně nebyli přijati ke vzdělávání ve střední škole
z důvodu počtu přijímaných uchazečů, požádali ve stanovené lhůtě o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke
vzdělávání ve střední škole podle § 101 písm. b) správního řádu. Protože jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke
vzdělávání ve střední škole bylo původně vyhověno, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek, vydala ředitelka
školy nové rozhodnutí ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední škole, jímž žádosti níže uvedených účastníků vyhověla.
Tito uchazeči se přijímají od 1. 9. 2020 ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika,
denní forma.
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Legenda:
Uchazeč číslo – registrační číslo uvedené v pozvánce k přijímací zkoušce
Průměr ZŠ – počet bodů za prospěch z 1. pololetí 9. třídy
Odpočet známek – za každý předmět v 8. a 9. třídě hodnocený stupněm „dostatečný“ odpočet 5 bodů, za každý předmět
hodnocený stupněm „nedostatečný“ odpočet 10 bodů
JP - jazykový projev – školní přijímací zkouška
HV - hudební předpoklady – školní přijímací zkouška
CERMAT ČJ – test z českého jazyka a literatury – jednotná přijímací zkouška
CERMAT MAT – test z matematiky – jednotná přijímací zkouška

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem
na webu školy (www.ped-km.cz) a ve škole na veřejně přístupném místě.
V souladu s § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání
a k jejich ukončování v roce 2019/2020 potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné
škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž v oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika odevzdáním zápisového lístku ředitelce Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední
pedagogické školy Kroměříž, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu pro zveřejnění seznamu
přijatých uchazečů (tj. od data zveřejnění seznamu na webu školy 26. 6. 2020). Zápisový lístek podepsaný
žákem i zákonným zástupcem je možné poslat poštou nebo od 29. 6. 2020 odevzdat osobně na
sekretariátu školy (denně 8.30-11.30, 13.00-15.00). Stejným způsobem bude předáno rozhodnutí o přijetí.
Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené
školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní
způsobilost.
----

Doporučujeme uchazečům, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů a podali Žádost o nové rozhodnutí,
aby sledovali průběžně webové stránky školy. Výsledky hodnocení přijímacího řízení mohou být ještě
aktualizovány podle doručených zápisových lístků uchazečů přijatých na základě vydaných nových
rozhodnutí.
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V Kroměříži dne 26. 6. 2020
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