
Informace pro zájemce o studium v Masarykově střední škole Letovice, příspěvkové organizaci 
pro školní rok 2016/17 

1. Tiskopis přihlášky – zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 
přihlášku pro první kolo přijímacího řízení na jednotném tiskopisu zveřejněném na MŠMT ČR 
(popř. i v některých školách), případně vytisknout z webových stránek www.stredni-skola.cz. 
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem 
podle § 60 odst. 5 školského zákona. 

2. Kritéria přijímacího řízení do uměleckých oborů – jsou vyvěšena na veřejně přístupných 
místech v budově školy a dále na www.stredni-skola.cz.  

3. Kritéria přijímacího řízení do ostatních oborů – budou vyvěšena nejpozději do 31. 1. 2015 na 
veřejně přístupných místech v budově školy a dále na www.stredni-skola.cz. 

4. Termín pro odevzdání přihlášky do uměleckých oborů je nejpozději do 30. listopadu 2015. 
Rozhodující je podací razítko pošty, pokud zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče zasílá přihlášku poštou. Přihlášku lze též podat osobně na podatelně Masarykovy střední 
školy Letovice, příspěvkové organizace, v době úředních hodin podatelny. 

5. Termín pro odevzdání přihlášky do ostatních oborů denního studia – je nejpozději do 15. 3. 
2016. Rozhodující je podací razítko pošty, pokud zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče zasílá přihlášku poštou. Přihlášku lze též podat osobně na podatelně 
Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace, v době úředních hodin podatelny  

6. Termín pro odevzdání přihlášky do dálkové formy oboru podnikání – je nejpozději do 20. 3. 
2016. Rozhodující je podací razítko pošty, pokud zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého zasílá přihlášku poštou. Přihlášku lze též podat osobně na podatelně Masarykovy 
střední školy Letovice, příspěvkové organizace, v době úředních hodin podatelny.  

7. Počet přihlášek - uchazeč může v 1. kole podat 2 přihlášky. Na vybraný studijní nebo učební obor 
je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky lze uplatnit na jedné škole - vždy však 
v různých oborech vzdělání. 

8. Přijímací zkoušky do uměleckých oborů – všichni uchazeči o umělecké obory vykonávají 
talentové zkoušky. Skladbu talentové zkoušky naleznete v kritériích přijímacích zkoušek na 
www.stredni-skola.cz. Škola pořádá zdarma přípravný kurz pro zájemce. 

9. Přijímací zkoušky do čtyřletých studijních oborů a nástavbového studia- uchazeči, kteří splní 
podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek (viz. kritéria přijímacího řízení), nebudou skládat 
přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči budou vyplňovat test všeobecných znalostí.  

10. Přijímací zkoušky do tříletých učebních oborů – uchazeči jsou přijímaní bez přijímacích 
zkoušek na základě kritérií přijímacího řízení. 

11. Údaje na přihlášce ke studiu – musí být vyplněny čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. Je třeba 
uvést kontakt na uchazeče i jeho zákonného zástupce, telefon nebo email. Uchazeč si vyplní a 
nechá potvrdit přihlášku/y v základní, případně střední (u nástavbového studia) škole nebo jej 
vyplní sám a přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení.  

12. Termín přijímací zkoušky pro obory s talentovou zkouškou - uchazeči vyplní jeden z termínů, 
který si vyberou. Pro první kolo přijímacího řízení jsou dány tyto termíny: 5. 1. 2016 a 6. 1. 2016. 

13. Termín přijímací zkoušky pro obory studijní obory a nástavbové studium - uchazeči vyplní 
jeden z termínů, který si vyberou. Pro první kolo přijímacího řízení jsou dány tyto termíny: 22. 4. 
2016 a 25. 4. 2016. 

14. Potvrzení lékaře – musí dodat uchazeči o všechny uchazeči o obory s talentovou zkouškou, o 
učební obory a uchazeči o obor Nábytkářská a dřevařská výroba. Potvrzení lékaře je součástí 
přihlášky, případně jej dodá lékař na svém tiskopisu, v tom případě je nezbytné, aby byl na 
formuláři uveden kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí. 
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