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Přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ! 

 

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 (zákon č. 178/2016 Sb.) 

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 

- vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků s SVP  

NÁSTAVBOVÉ DVOULETÉ STUDIUM 

Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. přijme pro školní rok 2018/2019 celkem 50 žáků do 

prvního ročníku nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání. Volných míst pro 2.kolo je 49. 

  

 

Uchazeči, kteří podají přihlášku v 2. kole (po 1. 3. 2019), nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku 

z českého jazyka a literatury a z matematiky. Ředitelka školy nevyhlašuje školní přijímací zkoušky.  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

 

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude 

doručeno v pozvánce k přijímacímu řízení nejpozději 7 dní před konáním 2. kola přijímacího řízení. 

Počet kol přijímacího řízení: nejméně jedno (další kola budou vypsána v závislosti na počtu přijatých 

uchazečů). Přihlášky do 2. kola je možné podávat do 17. 5. 2019 do 12 hodin. Od 12 do 14 hodin je 

možné nahlédnout do spisu uchazeče v rámci správního řízení. 

Uchazeči dne 30. a 31. května 2019 do 15. hodin v budově Euroškoly Praha obdrží rozhodnutí o 

přijetí a podepíší smlouvy o studiu (nebude zasíláno poštou). 

Přihláška ke studiu 

 přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení podat do naplnění kapacity s přílohami: 

o doklady o získání středního vzdělání s výučním listem (výuční list + vysvědčení  

ze 3. ročníku) 

o doporučení školského poradenského zařízení (pokud je relevantní) 

o pokud je klasifikace na přihlášce potvrzena školou, nemusí být kopie úředně ověřená 

 

Termín přijímací zkoušky 
Přijímací zkouška z ČJL a MAT ani školní zkouška nebude probíhat, výsledky JPZ z 1. kola nebudou 

zohledněny. Uchazeči budou po domluvě pozváni ke krátkému pohovoru a podpisu smlouvy o studiu.  

 

Podmínky přijetí 
 získání středního vzdělání s výučním listem do 31. 8. tohoto roku  

 podání přihlášky s přílohami (viz výše) 

 
Kritéria pro přijetí ke studiu: 

 vysvědčení za 1 klasifikační období – 2. pololetí 3. ročníku, bez nedostatečné (lze dodat po 

absolvování záv. zkoušek, nejpozději však do 31. 8. 2018) 

 výuční list 

 

Přijati budou uchazeči, kteří předloží požadované dokumenty (viz Podmínky přijetí a Kritéria pro přijetí 

ke studiu) a podepíší smlouvu o studiu. 

2. kolo bude ukončeno v okamžiku naplnění kapacity, tj. při přijetí 50 žáků. 
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Žáci 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. 

 

Žáci – 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 jednotnou zkoušku z ČJ. 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“. 
 

Přijatí žáci:  

Zveřejněním seznamu na úřední desce a webu školy se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o 

přijetí ke vzdělávání za oznámená. Již se nedoručují uchazečům. 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a 

zveřejní (na úřední desce školy a na webu školy) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle (předá) rozhodnutí o 

nepřijetí. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 

nejdříve 30. května 2019 v 15:00 hodin. 
 

 

Nepřijatí žáci: 

Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou rozhodnutím o 

nepřijetí obratem po absolvování přijímacího řízení. 

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, která 

vydala rozhodnutí. Pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠ 

MHMP. 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. 

 

 

Shrnutí - Co musí zájemce udělat? 

 vyplní a co nejdříve podá přihlášku Euroškole Praha (formulář přihlášky lze stáhnout na 

http://praha.euroskola.cz, je umístěn v sekci Dokumenty).  

 přiloží ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení ze 3. ročníku 

 po obdržení pozvánky se dostaví k podpisu smlouvy o studiu ve stanoveném termínu  

 uhradí školné  

 cizí státní příslušník ze států mimo EU s dlouhodobým pobytem předloží navíc potvrzení o 

pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti 

českého jazyka pohovorem.  
 

 

 

 

V Praze dne 5. března 2019      Mgr. Martin Šmíd 

         ředitel Euroškoly Praha 
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