Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace

Přijímací řízení do tříletého vyššího odborného studia
vzdělávací program
63-41-N/08 Zahraniční obchod
Přijímací řízení proběhne bez příjímacích zkoušek
Ve školním roce 2019 /2020 budeme otevírat 1 studijní skupinu denního studia vzdělávacího
programu Zahraniční obchod (max. 40 studentů).
Dny otevřených dveří
Po předchozí domluvě můžete v lednu a v únoru 2019 navštívit školu (budova Pionýrská 23)
každou středu mezi 14:00 a 16:00 h
Základními předpoklady k přijetí uchazeče je předchozí úspěšné vykonání maturitní
zkoušky.
Termín podání přihlášek na denní a dálkové studium
pro 1. kolo přijímacího řízení - 31. 5. 2019
pro 2. kolo přijímacího řízení - 6. 9. 2019
Přihláška ke studiu musí být doložena:
1. ověřenou kopií maturitního vysvědčení
(nejpozději v den konání přijímacího pohovoru)
2. ověřenou kopií vysvědčení za poslední ročník střední školy
Za podání přihlášky se neplatí žádný administrativní poplatek.
Uchazeč podává přihlášku v jednom kole přijímacího řízení jen na jeden z nabízených
vzdělávacích programů a pouze na jednu z nabízených forem studia v rámci celé školy.
Školský zákon nám sice neumožňuje používat elektronickou přihlášku, ale umožňuje používat
vlastní přihlášku v "papírové formě", která je k dispozici ke stažení. Přihlášku je možné vyplnit
i elektronicky. Vyplněnou přihlášku vytiskněte, podepište, přiložte ověřenou kopii maturitního
vysvědčení, ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a odešlete na adresu:
OA, SOŠK a VOŠ Brno, 662 05 Pionýrská 23 nebo předejte osobně na studijním oddělení
v budově Pionýrská 23.
formulář přihlášky ke studiu
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Přijímací pohovory proběhnou:
1. kolo - 24. 6. 2019
- počet přijímaných bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu pohovoru,
2. kolo - 23. 9. 2019
- počet přijímaných bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Zohledňuje se účast uchazeče alespoň v krajském kole SOČ (nutno doložit k přihlášce).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy v zákonné
lhůtě po konání přijímacího pohovoru: www.vosbrno.cz.

