Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, jako právnická osoba
vykonávající činnost školy, rozhodla v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění
vyhlášky č. 243/2017 a v souladu se sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2018/2019, č. j.
MSMT-28002/2018-1 ze dne 7. září 2018, v souladu s ustanovením § 60 c odst. 1 školského zákona

o následujících organizačních opatřeních pro přijímací řízení ve školním roce 2018/19:
1.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020 do všech oborů středního vzdělání, středního vzdělání
s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou do denní a dálkové formy
vzdělávání. Toto přijímací řízení bude probíhat jako společné přijímací řízení do všech
oborů vzdělání. Přihlášky ke vzdělávání se odesílají na sekretariát školy nebo předávají
osobně na studijní oddělení (E2) v termínu do 1. 3. 2019 (denní i dálková forma
vzdělávání).

2.

Konání jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, tj. do oborů vzdělání 65-42-M/01
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), 18-20-M/01 Informační technologie, 75-41-M/01
Sociální činnost a 75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní
menšiny) – v rámci 1. kola společného přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.
První termín jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2019
Druhý termín jednotné přijímací zkoušky: 15. dubna 2019

3.

Nekonání přijímací zkoušky
do oborů středního vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání v rámci 1. kola
společného přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

4.

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro jednotlivé obory a formy vzdělávání.

V Ostravě-Porubě 10. 1. 2019

Ing. Radovan Maresz, v. r.
ředitel školy

