Ředitelka
Střední školy kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o.
190 00 PRAHA 9, Českobrodská 362/32a

Ing. Yvona Šorejsová
Praha 15. května 2017
č.j. B158/17
Kritéria pro přijetí v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 671/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů pro II. kolo:
školní část:
o

zájem o obor (pohovor);

o

výsledky v 8. a 9. třídě;

o

účast v soutěžích a olympiádách.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce zprávu z vyšetření školského
poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole.
Přijímací zkouška se koná v termínech od 16. května 2017 do 31. srpna 2017.
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – II. KOLO
Název oboru

Kód oboru

Počet otvíraných
tříd a počty žáků

Maturitní obory (4-leté denní studium)
Kosmetické služby
Hotelový provoz

69-41-L/01
65-41-L/01

1 třída
1 třída

23 žáků
30 žáků

65-41-L/51
65-41-L/51

1 třída
1 třída

30 žáků
30 žáků

65-41-L/51
65-41-L/51

1 třída
1 třída

30 žáků
30 žáků

65-51-H/01

2 třídy

54 žáků

69-41-L/01
65-41-L/01

1 třída
1 třída

30 žáků
30 žáků

Maturitní obory (3-leté nástavbové studium - dálkové)
Gastronomie
Podnikání

Maturitní obory (2-leté nástavbové studium - denní)
Gastronomie
Podnikání

Učební obory (3-leté denní)
Kuchař – číšník

Zkrácené denní studium (1-leté))
Kosmetické služby
Hotelový provoz

Poznámky:
1. u oborů – denní forma: 69-41-L/01, 65-41-L/01 prospěch na konci VIII. a pololetí IX. třídy
ZŠ – s přihlédnutím k profilujícím předmětům;
2. u oborů – denní a dálková forma: 64-41-L/51, 65-41-l/51 – výuční list v tříletém učebním oboru;
3. učební obory – 65-51-H/01 prospěch na konci VIII. a pololetí IX. třídy ZŠ – s přihlédnutím k profilujícím
předmětům;
4. u zkráceného studia je podmínkou přijetí ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou;
5. zájem o obor – zjištěný pohovorem, účast v soutěžích a olympiádách;
6. další rozhodující skutečnosti (zdravotní způsobilost, souhlas se smlouvou o podmínkách studia apod.).

