Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo
(pro uchazeče o studijní obor 64 41 L/51 Podnikání - nástavbové studium, forma studia
denní a dálková)
V 1. kole přijímacího řízení uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku formou
písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

1. Termíny zkoušek
A/ Jednotná zkouška

Jednotná zkouška – náhradní termíny

1. řádný termín – 12. dubna 2019
2. řádný termín – 15. dubna 2019

1. náhradní termín – 13. května 2019
2. náhradní termín – 14. května 2019

B/ Školní přijímací zkouška - uchazeči nekonají

2. Přehled oborů vzdělání a počty přijímaných žáků
Název a kód oboru:

Forma studia:

Počet přijímaných/
Počet míst pro odvolání:

Podnikání
(64-41-L/51)
Podnikání
(64-41-L/51)

denní (2-letá)

25 / 0

dálková (3-letá)

30 / 0

3. Termín pro podání přihlášek ke vzdělávání
Příjem přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. 3. 2019 (datum osobního podání
na sekretariátě školy, datum doručení dopisu). Postup přijímání uchazečů pro přijímací řízení
je stanoven kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení.
Formuláře přihlášek
Najdete na webových stránkách MŠMT ČR http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 nebo na stránkách
školy www.souzma.cz
UPOZORNÉNÍ
Základní podmínka pro podání přihlášky - doložení úspěšného ukončení studia v tříletém
učebním oboru, doložené ověřenou kopií výučního listu a ověřenou kopií vysvědčení o
závěrečné zkoušce, pokud bylo vydáno jako součást výučního listu.
Přihláška musí být řádně vyplněná a podepsaná uchazečem. V případě, že přihláška nebude
mít všechny náležitosti, nemůže být přijata a musí být vrácena k doplnění chybějících údajů.

4. Datum ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího
řízení
Hodnocení uchazečů bude ukončeno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění testů škole
Centrem. Centrum v roce 2019 zpřístupní výsledky jednotné zkoušky nejpozději do 28.
dubna 2019.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s § 60e zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném
znění, nejpozději do 30. dubna 2019.
UPOZORNĚNÍ
Rozhodnutí o přijetí škola uchazečům nezasílá, mohou si jej po datu zveřejnění vyzvednout
osobně na sekretariátu školy.

5. Doplňující informace
Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit
webové stránky Cermatu na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací
zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů
pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do
nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.
Škola pro uchazeče o přijetí do denní i dálkové formy nástavbového studia organizuje
v období od 18.2. 2019 do 27.3. 2019 přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika.
Podrobnosti konání přípravných kurzů naleznete zde.

Zveřejněno dne 14. ledna 2019

