
Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole: 
Přijímací zkoušky pro denní i dálkovou formu vzdělávání se budou konat 
 

1.termín    -    12.dubna 2018, pro školu na prvním místě na přihlášce 

2.termín    -    16.dubna 2018, pro školu na druhém místě na přihlášce 

 
Uchazeč, který se nemohl z vážných důvodů dostavit ke konání jednotné přijímací zkoušky, 

se musí písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů, je-li uchazeč nezletilý, omluvu podá 

zákonný zástupce. Omluvený uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku 

v náhradním termínu, který je stanoven na:  

 

10.května 2018 - pro školu na prvním místě na přihlášce 

11.května 2018- pro školu na druhém místě na přihlášce 

 

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete i na internetových 

stránkách Moravskoslezského kraje:  

www.kr-moravskoslezsky.cz/veřejná správa/školství/přijímací řízení 

 

 

Další kola přijímacího řízení 

 

Pro naplnění povolené kapacity oborů budou vyhlášena další kola přijímacího řízení, jejich 

termín bude zveřejněn na webových stránkách školy. V těchto kolech se nebudou již konat 

jednotné přijímací zkoušky.  

 

Upozornění: 

Výsledky přijímacího řízení jednotlivých uchazečů budou zveřejněny na úřední desce školy 

a internetových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz po dobu 10 dnů, pod registračními 

čísly, která budou uchazečům přidělena v pozvánce na přijímací zkoušky, který jim škola 

zašle. Uchazeči dostanou zápisový lístek na základní škole nebo si jej vyzvednou na 

Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. 

 

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou, ale budou zveřejněna ve vestibulu školy a na 

webových stánkách školy.  

Uchazeči přijatí do nástavbového studia nepotvrzují svůj úmysl vzdělávat se v dané škole 

odevzdáním zápisového lístku. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána v písemné formě a bude možnost se proti rozhodnutí 

odvolat v zákonných lhůtách. 

 

 

                        

 

Sdělení: 

Vzhledem k tomu, že základní podmínkou pro přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu 

je vyučen v příslušném učebním oboru, tak uchazeči, kteří ještě nemají výuční list k datu 

přijímacího řízení a budou přijati ke vzdělávání, musí výuční list předložit do konce měsíce 

září, jinak bude rozhodnutí o přijetí zrušeno. 

 

 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.soustav-ostrava.cz/

