Základní škola a Střední škola Karla Herforta,
Praha 1, Josefská 4
118 00 Praha 1 - Malá Strana, Josefská 641/4
tel.: 257 531 250 · www.herfort.cz · e-mail: skola@herfort.cz

č. j.: 33/2022/škh/seb

V Praze 31. 1. 2022

Věc: Přijímací řízení 2022 na střední školu
škola: Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
kód oboru vzdělání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
kapacita oboru: 65
termín odevzdání přihlášek: 1. 3. 2022
přijímací řízení, I. kolo, 1. termín: 4. 4. 2022
přijímací zkouška: NENÍ
počet přijímaných žáků (předpoklad): 32










V případě převisu počtu přijímaných žáků bude pořadí účastníků určeno losem. Losování bude
veřejné, přítomen bude ředitel školy a dva další pedagogičtí pracovníci školy. O výsledku
losování bude sepsán protokol s podpisy všech zúčastněných.
Zasílané rozhodnutí o přijetí je dle zákona č. 561/2004 Sb., § 183 odst. 2, o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nahrazeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem
s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve
škole (nástěnka ve foyer školy) a též způsobem umožňující dálkový přístup - webové stránky
školy (www.herfort.cz).
Výsledky přijímacího řízení budou dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., § 4 odst. 1, o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, zveřejněny 21. dubna 2022. Zveřejněním tohoto seznamu na veřejně přístupném místě
se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům již nezasílá.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po
dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu
v návaznosti na § 60g odst. 6 a § 183 školského zákona) což dle § 60g odst. 6 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, potvrzuje nástup ke studiu.
Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty
odvolání podáno na poštu.

kritéria přijetí žáka:
 splněná povinná školní docházka
 platné Doporučení školského poradenského zařízení
 zdravotní způsobilost
 průměrný prospěch 3 (orientační kritérium)
______________________
PhDr. Michal Sebera
ředitel školy

