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

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 – 3. kolo
(pro uchazeče o studijní obor 64 41 L/51 Podnikání - nástavbové studium, forma studia dálková)
Ve 3. kole přijímacího řízení uchazeči konají školní přijímací zkoušku formou písemného testu
ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru
Matematika a její aplikace. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému
vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

1. Termín zkoušky:

od 2. září 2020 do 25. září 2020

(Ve 3. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konají v den osobního podání přihlášky na
sekretariátu školy, které musí být učiněno nejpozději do 8.00 hod.).

2. Čas zahájení zkoušky:

od 8.30 hod. - písemný test z Českého jazyka a literatury
od 11.00 hod. - písemný test z Matematiky

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

Forma studia:

Podnikání
64 41 L/51

dálková (3-leté)

Počet přijímaných/
Počet míst pro odvolání:
24 / 0

4. Termíny pro podání přihlášek:
Příjem přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení bude probíhat v měsíci září průběžně
od 2. září 2020 do 25. září 2020.
Ve 3. kole přijímacího řízení mohou uchazeči podat přihlášku jen osobně na sekretariátu
školy každý den nejpozději do 8.00 hod..
Postup přijímání uchazečů pro přijímací řízení je stanoven kritérii pro 3. 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
UPOZORNĚNÍ
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.
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5. Datum ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího
řízení:
průběžně v den vykonání přijímací zkoušky od 14.00 hod.
Nahlédnutí do spisu a právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, má uchazeč právo nahlédnout
do spisu týkajícího se správního řízení a podle § 36 téhož zákona má právo vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Učinit tak může v den vykonání přijímací zkoušky v době od 13.00 hod. do 13.30

hod. na sekretariátu školy.
UPOZORNĚNÍ
Rozhodnutí o přijetí škola uchazečům nezasílá, mohou si jej po datu zveřejnění vyzvednout osobně na
sekretariátu školy

6. Doplňující informace:
Školní přijímací zkouška bude probíhat v budově Střední odborné školy a Základní školy,
Město Albrechtice, na ul. Nemocniční 117/11. Uchazeči mohou použít jen povolené
pomůcky: psací a rýsovací potřeby (propisovací pero, tužka, pravoúhlé pravítko).

Ing. Lenka Metzlová v.r.
ředitelka školy

Zveřejněno dne 31. srpna 2020
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