
Informace pro uchazeče o studium na SOŠ Prostějov 

Tříleté obory : 

Přijímací zkoušky se nekonají, výsledné pořadí bude určeno podle daných kritérií. Výsledky 

přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2022 na úřední desce školy a na webových 

stránkách školy pod registračními čísly. Registrační číslo bylo přiděleno uchazeči při předání přihlášky 

v sekretariátu školy. Uchazečům, kteří zaslali přihlášku poštou a registrační číslo neznají, bude toto 

číslo sděleno na telefonním čísle 727 805 829. Do spisu uchazeče je možno nahlédnout před vydáním 

rozhodnutí. 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů nebo zletilí uchazeči vyzvednout 

v sekretariátu školy 22. dubna 2022 v době od 8.00 do 16. 00 hodin. 

Přijatí uchazeči, kteří chtějí nastoupit od 1. září 2022 do 1. ročníku, musí odevzdat zápisový lístek ve 

lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – tedy nejpozději 9. května 2022. 

Pokud zápisový lístek nebude v této lhůtě škole doručen, uchazeč se tak vzdává práva nastoupit do 1. 

ročníku daného oboru na SOŠ Prostějov.  

 

Podnikání  -   nástavbové studium 

Přijímací zkouška  z českého jazyka a matematiky se uskuteční formou písemného testu dne 12. 

dubna 2022 a 13. dubna 2022 (konkrétní termín je uveden v pozvánce zaslané uchazeči). Výsledné 

pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů bude zveřejněno na úřední desce školy a na webových 

stránkách školy nejpozději dne 29. dubna 2022 pod registračními čísly, která budou uchazečům 

přidělena v den přijímací zkoušky.   Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí.  

 

Kosmetické služby, Gastronomie  

Přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se uskuteční formou písemného testu dne 12. 

dubna 2022 a 13. dubna 2022 (konkrétní termín je uveden v pozvánce zaslané uchazeči).   Výsledné 

pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů bude zveřejněno na úřední desce školy a na webových 

stránkách školy nejpozději dne 29. dubna 2022 pod registračními čísly, která budou uchazečům 

přidělena v den přijímací zkoušky.   Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí.  

Přijatí uchazeči, kteří chtějí nastoupit od 1. září 2022 do 1. ročníku, musí odevzdat zápisový lístek ve 

lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – tedy nejpozději 9. května 2022. 

Pokud zápisový lístek nebude v této lhůtě škole doručen, uchazeč se tak vzdává práva nastoupit do 1. 

ročníku daného oboru na SOŠ Prostějov.  

  

   

 

 


