Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Jak vyplnit přihlášku na naši školu
Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat maximálně dvě přihlášky. Možnosti:
1) na dvě různé školy,
2) na dva různé obory jedné školy - na naši školu můžete podat až dvě přihlášky na dva naše
obory - uvedete naši školu jako první i druhou v pořadí pokaždé s jiným studijním oborem.
V obou případech vyplníte dvě identické přihlášky. V každé přihlášce uvádíte obě střední
školy (nebo oba obory) ve stejném pořadí.
•
•

Na škole, kterou jste uvedli na prvním místě, budete konat testy jednotné přijímací zkoušky
v 1. termínu (12. dubna 2019).
Na škole, kterou jste uvedli na druhém místě, budete konat testy jednotné přijímací zkoušky
v 2. termínu (15. dubna 2019).

Vyplněné přihlášky odevzdáváte na obě školy. Pokud se hlásíte na dva různé obory naší
školy, podáváte obě přihlášky k nám.

Název a adresa naší školy
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková
organizace, Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Obory vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Zahraniční obchod
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Přihláška
•
•
•

•
•
•

Důsledně při vyplňování přihlášky dodržujte vysvětlivky uvedené na přihlášce.
Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte.
Pokud na přihlášce uvedete stupeň podpůrných opatření, musíte k přihlášce doložit
ověřenou zprávu ze školského poradenského zařízení (ŠPZ) obsahující podpůrná opatření.
Na základě doporučení ŠPZ budou uchazeči přizpůsobeny podmínky k vykonání jednotných
testů.
Nesmí chybět podpis uchazeče i zákonného zástupce (musí se jednat o originál,
fotokopie je nepřípustná).
Potvrzení lékaře - v případě, že vzdělávání žáka nevyžaduje zvláštní přístup, nemusí být
součástí přihlášky vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
K přihlášce můžete navíc doložit účast a umístění na soutěžích, mimoškolních aktivitách:
potvrzením ZŠ/G v části B přihlášky,
kopií diplomu či potvrzením přiloženým k přihlášce nebo lze dokumenty doložit
dodatečně, nejpozději však do 15. dubna 2019.

Řádně vyplněnou přihlášku (včetně případných příloh) je nutno doručit na ředitelství školy
do 1. března 2019.

Informace Vám ochotně poskytneme i telefonicky - Mgr. Bc. Viktor Csölle, zástupce ředitelky, tel.
599 524 204; Renata Dudziková, studijní referentka, tel. 599 524 203.

