Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice,
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__________________________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro šk. rok 2019/2020
Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění
(§ 59 a § 60) a způsobem stanoveným vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. první kolo
přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:






Analýza potravin
Analýza potravin – zaměření Výživový poradce
Technologie potravin – zaměření Management
Technologie potravin – zaměření Zpracování mouky
Technologie potravin – zaměření Mlynářství a výroba krmiv

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, zletilý uchazeč řediteli
školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2019.
Uchazeč doloží zdravotní způsobilost ke vzdělávání a vysvědčení za poslední dva ročníky
základní školy, případně ZŠ potvrdí prospěch na přihlášku.
Uchazeč může konat testy dvakrát. Testy bude uchazeč konat pouze v prvním kole přijímacího
řízení. 1. termín konání testů (ve škole, která je uvedena na přihlášce na 1. místě) je stanoven
na 12. dubna 2019, 2. termín (ve škole, která je uvedena na přihlášce na 2. místě) je stanoven
na 15. dubna 2019.
Náhradní termín k prvnímu termínu je 13. května 2019 a náhradní termín k druhému termínu
je 14. května 2019.
Testy se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace,
zadání, vyhodnocení přes Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – Cermat), budou
obsahovat uzavřené i otevřené úlohy. Časový limit konání testu z českého jazyka bude 60 min,
pro test z matematiky 70 minut. Maximální bodový zisk z každého testu bude 50 bodů.
Celkem může uchazeč získat celkem 100 bodů za oba testy. Minimální počet, kterého musí
uchazeč dosáhnout, je 20 bodů za oba testy dohromady.
V písemné pozvánce obdrží každý z přihlášených žáků podrobnou informaci o způsobu konání
testů.
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 Obory vzdělání zakončené výučním listem:







Pekař
Cukrář
Prodavač
Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, zaměření Číšník
Kuchař – číšník, zaměření Kuchař

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ.
Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, zletilý uchazeč řediteli
školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2019.
Uchazeč doloží zdravotní způsobilost ke vzdělávání a vysvědčení za poslední dva ročníky
základní školy, případně ZŠ potvrdí prospěch na přihlášku.

 Nástavbové studium denní:
 Technologie potravin (pro vyučené v oborech vzdělání Kuchař – číšník,
Cukrář, Pekař, Řezník – uzenář, Výrobce potravin – Cukrovinkář, Perníkář,
Pečivář, Mlynář)
Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, zletilý uchazeč řediteli
školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2019.
Uchazeč doloží zdravotní způsobilost ke vzdělávání a vysvědčení za všechny tři ročníky střední
školy, případně SŠ potvrdí prospěch na přihlášku.
Uchazeč může konat testy dvakrát. Testy bude uchazeč konat pouze v prvním kole přijímacího
řízení. 1. termín konání testů (ve škole, která je uvedena na přihlášce na 1. místě) je stanoven
na 12. dubna 2019, 2. termín (ve škole, která je uvedena na přihlášce na 2. místě) je stanoven
na 15. dubna 2019.

Náhradní termín k prvnímu termínu je 13. května 2019 a náhradní termín k druhému termínu
je 14. května 2019.
Testy se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace,
zadání, vyhodnocení přes Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – Cermat), budou
obsahovat uzavřené i otevřené úlohy. Časový limit konání testu českého jazyka bude 60 min,
pro test z matematiky 70 minut. Maximální bodový zisk z každého testu bude 50 bodů.
Celkem může uchazeč získat celkem 100 bodů za oba testy. Minimální počet, kterého musí
uchazeč dosáhnout, je 20 bodů za oba testy dohromady.
V písemné pozvánce obdrží každý z přihlášených žáků podrobnou informaci o způsobu konání
testů.

V Pardubicích 16. 1. 2019

Mgr. Zdeněk Zitko v. r.
ředitel školy

