
 
Krupka 19. května 2021 

 
R o z h o d n u t í – seznam přijatých uchazečů 

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270, zastoupená ředitelem školy Mgr. Bc. Martinem Kaftanem, MBA, 

ředitelem školy, osobou oprávněnou rozhodovat podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhodla podle ustanovení § 59 a § 60d odst. 1 a § 60e 

odst. 2 a § 63 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění, a ustanovení § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 

v platném znění, a kritérií, která stanovil ředitel školy pro přijímací řízení, že níže uvedení uchazeči uvedení pod 

registračními čísly v pořadí podle výsledku kriteriálního hodnocení byli přijati od 1. 9. 2021 do 2. ročníku SŠ 

ke studiu na střední škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270, do oboru 

vzdělávání   

 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce) 

 
Pořadí: Registrační číslo: Počet bodů: 

1. SUS63-2-2101 1,0 
 

Kritéria hodnocení: hodnocení průměru hodnocení v povinných předmětech za období tří pololetí před podáním přihlášky 

na SŠ (1,00 – 6b. – 3,50 – 1 b., rozsah snižování počtu bodů 0,1 v hodnocení = - 0,2 b. Poslední tři pololetí = první a druhé 

pololetí předchozího ročníku ve školním roce před podáním přihlášky, resp. předposledního ročníku ZŠ/SŚ, první pololetí 

školního roku v roce podání přihlášky (resp. posledního ročníku ZŠ/SŠ). Režim bez přijímacích zkoušek (1 b.). 

 
Odůvodnění: 

Uchazeči splnili kritéria pro přijetí na naši školu bez přijímacích zkoušek. 

 
Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle § 81 -83 

zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru SMT, Velká Hradební 3118/48, Ústí 

nad Labem, prostřednictvím naší školy, a to do 3 pracovní dnů od vyhlášení tohoto rozhodnutí. 

 

 
 

 Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA v. r. 

 ředitel školy 


