Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
- nástavbové studium (2 – letá denní forma vzdělávání a 3 – letá dálková forma vzdělávání)
Do studia bude přijat níže uvedený počet uchazečů:

64 – 41 – L / 51 Podnikání – nástavbové studium, denní forma
64 – 41 – L / 51 Podnikání – nástavbové studium, dálková forma

60
60

Do studia budou přijati žáci, kteří splnili podmínky přijímacího řízení na uvedený obor a
získají nejpozději do konce školního roku 2017/2018 střední vzdělání s výučním listem.
Jednotná přijímací zkouška
Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky
formou písemných testů. Písemné testy se konají vždy v jednom dni.
Termíny přijímací zkoušky: ZDE
1. kolo - 1. termín: 12. 4. 2018
1. kolo – 2. termín: 16. 4. 2018
Uchazeč obdrží nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky písemnou pozvánku k jejímu konání.

Do studia budou přijati uchazeči na základě těchto kritérií:

 Výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
(zohledňuje se 60 %)
 Průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku SOU (zohledňuje se 40 %)
V případě, že tato kritéria nerozhodnou, postupuje se dále podle těchto kritérií v pořadí:
1. lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 2. ročníku SOU, dále
2. lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 1. ročníku SOU

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný
zástupce na předepsaném tiskopisu - v termínu do 1. března 2018.
Náležitosti přihlášky k nástavbovému studiu:
 Přihláška ke studiu (žlutá) nástavbové studium, je ke stažení na webu školy
http://www.ssspzabreh.cz/prijimaci-rizeni, nebo na webu
http://www.cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html, popřípadě na
stránkách MŠMT)
 V případě, že uchazeč nemá potvrzenou přihlášku ze střední školy, kterou
navštěvoval, je nutné přiložit k přihlášce ověřené kopie 3. ročníku vysvědčení ze
středního odborného učiliště a výuční list.
 Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.
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