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Základní informace 
pro uchazeče o nástavbové denní studium oboru vzdělání 

64-41-L/51  Podnikání 

Studium je určeno pro absolventy s výučním listem v 3letém učebním oboru středních odborných učilišť a je 

zakončeno státní maturitní zkouškou.  

Forma studia:   denní 

Doba studia:  2 roky 

Přihláška ke studiu se podává nejpozději: do 1. 3. 2021 

Formulář je dostupný na webových stránkách naší školy, kde je přiložen i vyplněný 
vzor: 

www.sirava.cz → sekce Uchazeči → sekce Přijímací řízení → v části Do 1. 3. 2021 – termín odevzdání 

přihlášek → Přihláška pro nástavbu (pro zájemce o denní i dálkovou formu vzdělávání)).  

Přihláška ke studiu musí být: 

- řádně a čitelně (hůlkovým písmem) vyplněna, a to včetně známek a data závěrečné zkoušky 

(nebo předpokládaným datem závěrečné zkoušky),  

- na přihlášce ke studiu se uvádí známky z 2. pololetí 1. ročníku SŠ, z 1. pololetí 2. ročníku SŠ 

a z 1. pololetí 3. ročníku SŠ, 

- potvrzena lékařem. 

K přihlášce ke studiu musí být přiloženy: 

- ověřené fotokopie vysvědčení za 1., 2. a 3. ročník SŠ, 

- ověřená fotokopie výučního listu a pro absolventy SŠ od šk. r. 2004/2005 i ověřená fotokopie 

vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

- pokud uchazeč bude dělat závěrečnou zkoušku v letošním školním roce 2020/2021, přiloží pouze 

ověřené fotokopie vysvědčení za 1., 2. ročník a pololetí 3. ročníku SŠ  

(tzn., že všechny tiskopisy musí být ověřené buď od notáře, matriky nebo CZECH POINTU na České poště).  

Pokud uchazeči, kteří v letošním školním roce 2020/2021 konají závěrečnou zkoušku, budou mít přihlášku 

ke studiu potvrzenou střední školou, na které nyní studují, shora uvedené dokumenty nemusí dodat. 

Na obor Podnikání se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.  

Bližší informace i vzorové testy pro český jazyk a matematiku naleznete na: 

https://prijimacky.cermat.cz nebo na webových stránkách naší školy (www.sirava.cz → sekce Uchazeči → 

sekce Přijímací řízení). 

Naše škola je státní institucí, vzdělání je bezplatné.  

Předem všem děkujeme za pozornost a přejeme hodně úspěchů 

v přijímacím řízení 

https://prijimacky.cermat.cz/
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V Přerově dne  8. 1. 2021 Ing. Martin Kovář 

 ředitel školy 


