WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA
Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623 306, IČO: 42731259

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro obory vzdělání s talentovou zkouškou
přijímání ke studiu ve školním roce 2017/18 (nástup od 1. 9. 2017)
Podle § 60 odst. (4) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji následující kritéria přijímacího řízení pro
přijímání ke studiu:

Termín talentové zkoušky: 12. červen 2017
Odevzdání přihlášek: do 9. června 2017
1) Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů ve třetím kole
tříleté obory vzdělání s výučním listem:
-

umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02)
umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01)

2 žáci
3 žáci

2) Všichni uchazeči o studium uměleckých oborů vzdělání budou při přijímacím
řízení hodnoceni podle následujících kritérií:
a) výsledky přijímací zkoušky (talentové zkoušky),
b) další skutečnosti, které prokazují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o
daný obor (pohovor),
c) domácí práce řemeslného nebo uměleckého charakteru.
3) Bodové hodnocení jednotlivých kritérií:
Domácí práce – max. 10 bodů
Talentová zkouška – max. 20 bodů
Pohovor – max. 5 bodů.
Ke splnění podmínek přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout 
minimálně 17 bodů.
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4) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání u oboru umělecký truhlář a řezbář,
umělecký kovář a zámečník, pasíř je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro
daný obor vzdělávání.
5) Na základě hodnocení podle kritérií stanovených v bodě 2) bude odděleně v každém
oboru vzdělání sestaveno pořadí úspěšnosti uchazečů o studium. Podle tohoto pořadí
pak bude přijat příslušný počet uchazečů. Toto pořadí bude sestaveno samostatně
v každém kole přijímacího řízení.
6) Uchazeči se zdravotním znevýhodněním musí tuto skutečnost doložit podle §1, odst.
1, písm. h) vyhlášky č. 671/2004 Sb. Pokud má být při přijímací zkoušce přihlédnuto
ke zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu znevýhodnění uchazeče, musí být
součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření
o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky (§ 1, odst. (1), písm. i)
vyhlášky č. 671/2004 Sb.).

Závěrečné informace
1) Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů (pořadí úspěšnosti) ve 3. kole
bude zveřejněn do 3 pracovních dnů od konání přijímací zkoušky ve vestibulu školy a na
internetu (
www.waldorf.pb.cz
). V případě konání dalších kol bude seznam přijatých a
nepřijatých uchazečů zveřejněn tamtéž.
2) Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána zákonným zástupcům
přihlášených uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Rozhodnutí o výsledku
přijímacího řízení se považuje za doručené po uplynutí 5 pracovních dnů od uložení na
poště.
3) Proti rozhodnutí o nepřijetí může zákonný zástupce uchazeče podat podle správního řádu
odvolání, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u
ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřská škola, základní a střední škola, Hornická
327, Příbram 2, 261 01.
4) K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je zaveden zápisový lístek (viz
§ 60 odst. 20 a § 60a školského zákona, ve znění pozdějších předpisů). Zápisový lístek je
nutné podat řediteli školy do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.
V Příbrami dne 19.5.2017

Mgr. Robert Žák
ředitel školy
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