Informace pro přijaté uchazeče

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku ředitelce
školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí.
Zápisové lístky můžete odevzdávat nejlépe osobně spolu se svým zákonným zástupcem
v následujících časech: pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00, v pátek od 8:00 do 13:00 (mimo tuto
dobu pouze po telefonické domluvě). Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč
vzdává práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek musí obsahovat podpis uchazeče a v případě
jeho nezletilosti i jeho zákonného zástupce.
Prosíme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou odnést svůj zápisový lístek na druhou školu, aby nám
tuto informaci sdělili na adresu: oakrupkovo@oakrupkovo.cz, aby jimi uvolněné místo mohlo být
nabídnuto uchazečům, kteří se v tuto chvíli umístili pod čarou.
Současně při odevzdání zápisového lístku provede uchazeč volbu druhého cizího jazyka z nabídky:
francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk. Prvním cizím jazykem je pro všechny
studenty anglický jazyk. Formulář je uveřejněn na našich webových stránkách.
Seznam učebnic pro školní rok 2022/2023 je na webových stránkách školy: www.oabubenec.cz,
v sekci Studenti – Učebnice.
Dále vás chceme upozornit, že v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, v platném znění, je žák povinen doložit před zahájením školního roku
2022/2023 tj. do 31. 8. 2022 závěrečné vysvědčení z 9. třídy (kopii obou stran vysvědčení),
osvědčující řádné splnění povinné školní docházky. Žáci, kteří mají specifické poruchy učení, odevzdají
ve stejném termínu doporučení vydané příslušnou Pedagogicko-psychologickou poradnou.
Cizinci, kteří tak neučinili již s přihláškou, jsou povinni dodat do 31. 8. 2022 doklad, který je opravňuje
k pobytu na území ČR.
Třídní schůzky rodičů nového 1. ročníku se budou konat v prvních dnech měsíce září 2022. Přesný
termín bude v předstihu zveřejněn na stránkách školy.
V prvním týdnu měsíce září se noví žáci 1. ročníku zúčastní tzv. seznamovacích aktivit, které pro ně
připravují pedagogové školy a lektoři. Tato akce se bude konat v Praze. Na úhradu vzniklých nákladů
Vás žádáme o zaplacení v hotovosti 100,- Kč, které budeme vybírat první den nového školního roku.
V Praze dne 29. 4. 2022
RNDr. Radka Nováková, Ph.D., v.r.
ředitelka školy

