STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

1. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení v roce 2019
V souladu s novelou § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
v platném znění, vyhlašuje

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
druhé kolo přijímacího řízení
pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2019/ 2020.
Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou nekonají v rámci 2. kola přijímacího
řízení písemnou přijímací zkoušku.
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků testů a hodnocení výsledků vzdělávání prvního pololetí 9.
ročníku dle zveřejněných kritérií pro hodnocení přijímacího řízení.
Přihlášky pro II. kolo přijímacího řízení je možno podávat do

31. května 2019.
U maturitního studia bude uznán výsledek z I. kola jednotné přijímací zkoušky.
U tříletých oborů vzdělání s výučním listem se písemná přijímací zkouška nekoná.
U nástavbového studia bude uznán výsledek z I. kola jednotné přijímací zkoušky.
Přijímací řízení se uskuteční pro následující počty přijímaných žáků a obory vzdělání:
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Mechanik elektrotechnik
Strojírenství
Veřejnosprávní činnost
Sociální činnost

26-41-L/01
23-41-M/01
68-43-M/01
75-41-M/01

4 žáci
6 žáků
5 žáků
6 žáků

Obory vzdělání s výučním listem
Operátor skladování
Nástrojař
Strojní mechanik (Zámečník)
Obráběč kovů
Elektrikář
Autoelektrikář

66-53-H/01
23-52-H/01
23-51-H/01
23-56-H/01
26-51-H/01
26-57-H/01

5 žáků
5 žáků
5 žáků
5 žáků
5 žáků
5 žáků

64-41-L/51

7 žáků

Nástavbové studium
Podnikání

2. Informace a doporučení
Přihláška se podává přímo na adresu střední školy. Tiskopis je stejný, jako pro první kolo přijímacího řízení.
Přihláška se i pro druhé kolo vyplňuje (a dokládá potřebnými lékařskými potvrzeními) stejným způsobem,
jako v prvním kole. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro druhé kolo přijímacího řízení odevzdá
uchazeč v termínu do 31. května 2019. Do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné
střední škole.

Upozorňujeme na správné a úplné vyplnění kontaktních údajů (e-mail + telefon) na přihlášce (slouží
k usnadnění komunikace)! Telefon + e-mailová adresa jsou nezbytné pro operativní komunikaci.
Na každé přihlášce bude kromě podpisu nezletilého uchazeče i podpis jednoho zákonného zástupce,
který se stává účastníkem správního řízení. Ten je pak jako jediný oprávněn ke všem úkonům
v přijímacím řízení, např. převzetí rozhodnutí, podpis na zápisovém lístku, podání odvolání proti
nepřijetí uchazeče apod.
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich
pořadí. Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů neprodleně a zveřejní seznam přijatých uchazečů a
nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o
nepřijetí. Od tohoto dne běží lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku v dané střední
škole. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho
místo lze přijmout jiného uchazeče.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání je třeba na přihlášce ke studiu doložit
u všech maturitních i učebních oborů.

Pokud budete mít zájem o jakékoliv upřesňující informace k přijímacímu řízení,
volejte Ing. Hodulíkové na telefon 572 62 29 07.

V Uherském Brodě dne 7. května 2019

PaedDr. Rostislav Šmíd, v.r.
ředitel školy

