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Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední 

škole do oboru vzdělání 63-41-M/01Ekonomika a podnikání, do oboru vzdělání            

53-41-H/01 Ošetřovatel (večerní forma vzdělávání)  

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž 

činnost vykonává AHOL – Střední odborná škola, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 

703 00 Ostrava – Vítkovice 

 

Vyhlašuje 

2. kolo přijímacího řízení 

Do prvního ročníku vzdělávání pro žáky vzdělávacího školního roku 2021/2022 

a) do  oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Tento obor je pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon) 

Písemné přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na 

základě hodnocení výsledků dosažených na základní škole. 

 

Do oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření školního 

vzdělávacího programu Ekonomika v multimediální sféře, bude přijato nejvýše 9 

žáků. 

 

Do oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření školního 

vzdělávacího programu Marketingová komunikace, bude přijato nejvýše 5 žáků. 

 

b) do oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel - večerní forma vzdělávání 

Tento obor je pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 

základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 

Sb., školský zákon) 

Písemné přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na 

základě hodnocení výsledků dosažených na základní škole. 
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Do oboru  vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel - večerní forma vzdělávání bude 

přijato nejvýše 16 žáků. 

 

 

Termín zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení je 15. 6. 2021 

 

 

Ing. Radmila Sosnová, v. r.           V Ostravě dne 25. 5. 2021 

ředitelka AHOL – SOŠ 

 

 

 

 

 


