Škola ekonomiky, komunikace a podnikání
Gymnázium a Škola pedagogiky
Vo Vsetíně, 20. 12. 2017

Vážená priatelia,
po roku si Vás dovoľujeme osloviť zo Vsetína s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa
tohtoročného prijímacieho procesu na našej škole. Vedie nás k tomu v poslednej dobe sa zvyšujúci počet dotazov
zo Slovenska, ktoré sa týkajú odlišných podmienok prijímacieho procesu v Českej a Slovenskej republike. Vopred
Vám ďakujeme za sprostredkovanie informácií svojim žiakom a ich rodičom.

PRIHLÁŠKY ZO SLOVENSKA PRIJÍMAME AŽ DO 10. APRÍLA 2018.
Na úvod pripomíname odbory, ktoré sú v budúcom školskom roku otvorené tiež pre Slovákov:


Gymnázium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov na nižšom
stupni, a humanitnou alebo prírodovednou špecializáciou na
vyššom stupni, je šesťročné a je určené absolventom 7. ročníkov
ZŠ. V štvorročnom cykle sú na gymnáziá prijímaní absolventi 9.
ročníkov ZŠ;



v odboroch Ekonomika a podnikanie si záujemcovia môžu zvoliť
jeden zo 4 školských vzdelávacích programov:
Cestovný ruch, turistika a rekreológia;
Právo, riadenie firiem a bankovníctvo;
Informačné technológie a informačné systémy
Žurnalistika a média;



odbory Pedagogické lýceum a Učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo pripravujú pre prax budúcej učiteľky
v materskej školy a študentov humanitných odborov vysokých škôl.

Súhrn informácií k podaniu prihlášok slovenských uchádzačov


Termín odovzdania prihlášky – rovnaký ako na Slovensku – do 10. 4. 2018 musí byť u nás na škole!



Prihlášku odporúčame podať na českom formulári, ktorý je možné stiahnuť na webových
stránkach SŠ Kostka.



Pokiaľ použijete platný formulár slovenskej prihlášky na SŠ, použite samostatný, na ktorom
nebude iná slovenská škola.



Prihlášku NIE JE POTREBNÉ posielať prostredníctvom výchovného poradcu ZŠ – postačí na
prihláške originálnym podpisom riaditeľa resp. výchovného poradcu potvrdiť prospech.



Doporučený postup je odoslať prihlášku priamo uchádzačom na Kostku Školu a priložiť kópie
vysvedčení z polroku súčasného a konca predchádzajúceho ročníka.



Prihláška na českú SŠ nezabraňuje uchádzačom podať ďalšie dve prihlášky na slovenské školy.



Skúšku z českého jazyka uchádzači nerobia, pokiaľ uchádzač splňuje doporučený priemer pre
daný odbor, nemusí robiť jednotnú prijímaciu skúšku ani z matematiky.



Pri prijímaní na českú SŠ sa neberie do úvahy výsledok slovenského celoštátneho testovania
žiakov 9. ročníkov („monitor“)
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Rozhodnutie o prijatí bude uchádzačovi poslané do 30. 4. na adresu zákonného zástupcu.



Slovenský „zápisný lístok“ sa na SŠ Kostka nepodáva, prijatý uchádzač potvrdzuje rozhodnutie
nastúpiť k štúdiu podpisom zmluvy začiatkom mája.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
PRE SLOVENSKÝCH UCHÁDZAČOV
V ROKU 2018
PIATOK 12. 1. 2018 – 8:00 – 16:00
SOBOTA 13. 1. 2018 – 9:00 – 12:00
Akékoľvek otázky k prijímaciemu konaniu Vám odpovieme, pokiaľ nám ich
pošlete na e-mail: info@kostka-skola.cz a na telefónnych číslach
+420 571 415 832 a +420 736 470 609.
Kompletné informácie o jednotlivých odboroch a prijímacom konaní sú na
www.kostka-skola.cz
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami, s pozdravom,

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. v. r.
riaditeľ školy

Mgr. Karel Sívek
zástupca riaditeľa na pedagogickú činnosť

