Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 2019/2020
Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., vyhlašuje
ředitelka SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, pro
školní rok 2019/2020

2. kolo přijímacího řízení:
Pro studijní obory čtyřleté a nástavbové studium
20. května 2019 vykonání přijímacího ústního pohovoru
(zjištění předpokladů uchazeče ke studiu a zájem uchazeče
vzdělávat se ve vybraném oboru).

Pro učební obory
20. května 2019 bez přijímacího ústního pohovoru
(přijetí proběhne bez přítomnosti uchazeče).

Uzávěrka přihlášek 16.5.2019 včetně.
Mgr. Hana Kubátová Ortová
ředitelka školy

V České Lípě 25. dubna 2019

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p. o.
stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků školního roku
2019/2020
název oboru
studijní obory:
16 – 01 – M/01
65 – 42 – M/01
učební obory – 3 leté
29 – 54 – H/01
65 – 51 – H/01
26 – 51 – H/02
26 – 51 – H/01
36 – 52 – H/01
69 – 51 – H/01
65 – 51 – H/01
23 – 68 – H/01
23 – 56 – H/01
29 – 53 – H/01
23 – 51 – H/01
33 – 56 – H/01
41 – 51 – H/01
učební obory – 2 leté
41 – 56 – E/01
65 – 51 – E/02
nástavbové studium
64 – 41 – L/51

počet uchazečů

Ekologie a životní prostředí
Hotelnictví

4
5

Cukrář
Číšník – servírka
Elektrikář pro silnoproud
Elektrikář pro slaboproud
Instalatér
Kadeřník
Kuchař
Mechanik opravář motor. vozidel
Obráběč kovů
Pekař
Strojní mechanik (zámečník)
Truhlář
Zemědělec - farmář

14
0
0
0
0
0
0
0
8
4
0
9
0

Lesnické práce
Práce ve stravování

0
22

Podnikání

5

Škola si vyhrazuje právo úpravy stavu žáků a skladeb tříd na základě počtu došlých
přihlášek.

Mgr. Hana Kubátová Ortová
ředitelka školy
V České Lípě dne 25. dubna 2019

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p. o.
Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012, informujeme veřejnost
o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona.
Citace:
,,Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají
posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto
uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.‘‘
Konec citace.
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam
přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení – 10 pracovních dnů.

Komise pro PŘ
SOŠ a SOU
28. října 2707, Česká Lípa
V České Lípě dne 25. dubna 2019

