Informace k přijetí na naši školu v roce 2018
Informace k příjímacím zkouškám do uměleckých oborů
Kód oboru
82-41-M/12
82-51-H/04

Název oboru
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Umělecký keramik

Podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení do:

Délka Forma Výkony
studia studia 2018/19
4
DE
10
3
DE
7

30. 11. 2017

Kritéria přijímacího řízení:
Termíny talentová zkoušky: 3. a 4. 1. 2018
Naleznete na: http://www.stredni-skola.cz/cs/umelecke-obory

Informace k příjímacím zkouškám do neuměleckých oborů
Kód oboru
36-47-M/01
33-42-M/01
36-67-H/01
33-56-H/01
26-51-H/02
66-51-H/01
64-41-L/51
26-41-L/01

Délka Forma Výkony
studia studia 2018/19
4
DE
18
4
DE
18
3
DE
10
3
DE
30
3
DE
21
3
DE
12
2
DENA
30
4
DE
12

Název oboru
Stavebnictví
Nábytkářská a dřevařská výroba
Zedník
Truhlář
Elektrikář - silnoproud
Prodavač
Podnikání
Mechanik elektrotechnik

Podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení do:

1. 3. 2018

Kritéria přijímacího řízení:
60% výsledek testů jednotné přijímací zkoušky, 40% další kritéria (prospěch na ŽŠ, účast na
soutěžích pořádané naší školou, aj….)
Podrobná kritéria budou zveřejněna nejpozději 31. 1. 2018 na webu školy
http://www.stredni-skola.cz/cs/technicke-a-nastavbove-obory

Termíny testů jednotných přijímacích zkoušek:
První řádný termín
Druhý řádný termín

12. 4. 2018
16. 4. 2018

Výsledky jednotných přijímacích testů budou zveřejněny 28. 4. 2018.

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
IČO: 66596882, tel.: 516 474 878, mobil: +420 608 861 173, datová schránka: orq9ts, info@stredni-skola.cz, www.stredni-skola.cz

Přípravné kurzy pro příjímací zkoušky 2018
Přípravné kurzy pro příjímací zkoušky na SŠ
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace bude pro zájemce ve školním roce
2017/2018 organizovat bezplatné přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na SŠ. Přípravné kurzy jsou
vhodné nejen pro uchazeče na umělecké obory, ale také pro všechny studijní obory. Kurzy budou
vedeny pedagogy Masarykovy střední školy Letovice, p.o..
Harmonogram kurzů:


4. prosince 2017 – od 8:00 do 12:00 – přípravný kurz na talentové zkoušky pro obor Výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu (malba, kresba, modelování)



4. prosince 2017 – od 14:30 do 16:00 – přípravný kurz z matematiky



6. prosince 2017 – od 14:30 do 16:00 – přípravný kurz z českého jazyka
Přihlášky na kurz zasílejte na email: dostalova@stredni-skola.cz do 9. listopadu 2017.

Přípravné kurzy pro příjímací zkoušky na SŠ pro přihlášené žáky
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace bude pro přihlášené žáky ve školním roce
2016/2017 organizovat bezplatné přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na SŠ. Budou vedeny
pedagogy Masarykovy střední školy Letovice, p.o..
Harmonogram kurzů:


19. března 2018 – od 14:30 do 16:00 – přípravný kurz z matematiky



20. března 2018 – od 14:30 do 16:00 – přípravný kurz z českého jazyka
Přihlášky na kurz zasílejte na email: dostalova@stredni-skola.cz do 5. března 2018.

Více informací získáte na www.stredni-skola.cz nebo na telefonu 516 474 878
Cena ubytování je Kč 900,--/měsíc, cena stravy Kč 1.800,--/měsíc (strava 5x denně),
oběd Kč 27,--.
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