Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
na obory středního vzdělávání
ve školním roce 2019/20
Ředitelka VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení a stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení.

Počty přijímaných žáků podle oborů:
Kód oboru

RVP

ŠVP

Forma studia

Doba
studia

Počet
přijímaných
žáků

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou
26-41-M/01

Elektrotechnika

Počítače a robotika

denní

4 roky

5

18-20-M/01

Informační technologie

Informační technologie - správa sítí a
programování

denní

4 roky

5

23-41-M/01

Strojírenství

Počítačová grafika a animace

denní

4 roky

5

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

Řízení sportu

denní

4 roky

5

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou s posílenou výukou praxe umožňující získání výučního listu ve 3. ročníku studia
26-41-L/01
23-45-L/01

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektronik - digitální technika

denní

4 roky

5

Mechanik seřizovač

Mechanik programátor - programování a
obsluha technologických pracovišť

denní

4 roky

5

Obory středního vzdělávání s výučním listem
23-56-H/01

Obráběč kovů

Obráběč kovů - obsluha CNC strojů

denní

3 roky

5

23-51-H/01

Strojní mechanik

Strojní mechanik - opravy, montáže a
svařování

denní

3 roky

5

26-51-H/01

Elektrikář

Elektrikář – programovatelné elektroinstalace

denní

3 roky

5

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a
přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje –
digitální technika

denní

3 roky

5

66-53-H/01

Operátor skladování

Operátor skladování - logistika

denní

3 roky

5

26-51-H/01

Elektrikář

Obory středního vzdělávání s výučním listem - zkrácené studium určené pro absolventy SŠ, SOU
Elektrikář - programovatelné elektroinstalace

denní

1 rok

5

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou - nástavbové studium určené pro absolventy SOU
64-41-L/51

Podnikání

Podnikání

denní

2 roky

20

64-41-L/51

Podnikání

Podnikání

dálková

3 roky

20

Přihláška se podává na tiskopise stanoveném MŠMT ČR a musí obsahovat náležitosti uvedené v §1,
vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu je požadováno pro
všechny výše uvedené obory s výjimkou nástavbového studia, u kterého lékařské potvrzení není
podmínkou splnění kritérií přijímacího řízení.
Termín podání přihlášek ke studiu:
Termín přijímací zkoušky:
Náhradní termín přijímací zkoušky:
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:
V Sezimově Ústí: 6. 5. 2019

do 15. května 2019
29. 5. 2019 od 8:00
5. 6. 2019
31. 5. 2019
doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D., v.r.
ředitelka
Stránka 1 z 1

