
Vypsané obory, stanovení počtů a hodnocené předměty

DENNÍ STUDIUM

82-41-M/05 Grafický design

zaměření:           -     propagační grafika
- grafická úprava tiskovin
- grafika v reklamní praxi

 Počet přijímaných žáků celkem – 15 (10 v 1. termínu a 5 ve 2. termínu)                                
 Pro přijímací řízení budou posuzovány klasifikace z předmětů: český jazyk, cizí jazyk

82-41-M/04 Průmyslový design

zaměření:            -    tvarování průmyslových výrobků

 Počet přijímaných žáků celkem – 10 (5 v 1. termínu a 5 ve 2. termínu)                                 
 Pro přijímací řízení budou posuzovány klasifikace z předmětů: český jazyk, cizí jazyk

Upozornění:

Na přihlášce ze ZŠ musí být u všech oborů denní formy studia potvrzená klasifikace za I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku a
přihláška musí obsahovat potvrzení od lékaře.

Součástí přijetí je Smlouva o poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkoušku za úplatu.

V Břeclavi dne 31. srpna 2022                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        Ivan Čech v.r.             

                                                                                                                    …………………………………………
                                                                                                                                                                                                       Mgr. Ivan Čech

                                                                                                                                                                                  ředitel školy

http://www.skolacb.cz/smlouvy/sm_el.pdf


DÁLKOVÉ STUDIUM

23-41-M/01 Strojírenství

zaměření:           –    počítačové technologie

 (Jedná se o pětiletou dálkovou formu pro absolventy ZŠ nebo pro absolventy netechnických zaměření SOU.)

První a druhé kolo: 

 Počet přijímaných žáků na všechna zaměření celkem – 10 (0 v 1. termínu a 10 ve 2. termínu)                                

23-43-L/51 Provozní technika

(Jedná se o tříleté nástavbové studium pro absolventy SOU strojírenských učebních oborů.)

První a druhé kolo: 

 Počet přijímaných žáků celkem – 10 (0 v 1. termínu a 10 ve 2. termínu)                                

Upozornění:
Absolventi ZŠ musí mít úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku ZŠ. 

Absolventi SOU musí mít úředně ověřenou kopii vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu.
(Nebo mohou uchazeči přinést uvedená vysvědčení ke kontrole k přijímacímu řízení, pracovníci školy si je ověří sami.) 

Součástí přijetí je Smlouva o poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkoušku za úplatu.

V Břeclavi dne 31. srpna 2022                                                                                        Ivan Čech v.r.              
                                                                                                                    …………………………………………

                                                                                                                                                                                                       Mgr. Ivan Čech
                                                                                                                                                                                  ředitel školy

http://www.skolacb.cz/smlouvy/sm_el.pdf

