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VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/17
Obory vzdělání:
 tříleté obory se závěrečnou zkouškou
 denní formou
23-51-H/01

Počet volných míst

23-55-H/02

Strojní mechanik
(Zámečník)
Karosář

23-56-H/01

Obráběč kovů

1

23-61-H/01

Autolakýrník

0

23-68-H/01

Mechanik opravář
motorových vozidel
(Automechanik)

0

26-57-H/01

Autoelektrikář

3

11
2

 dvouletý obor s maturitní zkouškou - nástavbové studium
 denní formou
23-43-L/51
Provozní technika
19

1. Kritéria přijímacího řízení
A) Obsah přijímacího řízení
Pořadí uchazečů se sestaví podle průměrného prospěchu:
u tříletých učebních oborů za poslední 3 klasifikační
období základní školy,
u nástavbového studia za 2. a 3. ročník učebního oboru.
B) Kritéria přijetí
1. Podle výsledků průměrného prospěchu ze základní školy nebo
učebního oboru bude sestaveno pořadí uchazečů do počtu
volných míst v příslušném oboru.
2. Při stejném pořadí bude rozhodovat průměrný prospěch
v profilových předmětech v posledních dvou klasifikačních
obdobích v pořadí český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika,
případně kázeňská stránka žáka.
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3. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost podle Nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzená lékařem.

2. Přihlášky přijímáme do pondělí 30. 5. 2016.
3. Výsledky přijímacího
31. 5. 2016.

řízení

budou

vyhlášeny

v úterý

V Kopřivnici 19. května 2016

Mgr. Jan Pavelka
ředitel školy

studijní oddělení SOŠ, VOŠ 556 833 300, 777 455 723
studijní oddělení SOU
556 879 111, 777 468 780

budova Domova mládeže
http://www.voskop.cz

556 806 505

