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SŠ MONTY SCHOOL  
 

vyhlašuje pro školní rok 2020/2021 
 

přijímací řízení 
 
 

Zájemci o studium skládají v případě přihlášení do 
1. ročníku čtyřletého lycea jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 
 

- písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 
- písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 
 

Ve školní části přijímacího řízení (ŠPZ) uchazeči konají motivační 
pohovor v českém a anglickém jazyce. 

 
 

Datum konání JPZ 
8. 6. 2020 

 
 

Datum konání ŠPZ 
3. 6. 2020  

pro uchazeče o studium, kteří v přihlášce uvedli Monty Lyceum na 1. místě 

 
5. 6. 2020  

pro uchazeče o studium, kteří v přihlášce uvedli Monty Lyceum na 2. místě 

 
 

Místo konání 
SŠ, ZŠ a MŠ Monty School, Španielova 6227/3, 708 00 Ostrava-Poruba 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.montyskola.cz/
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SŠ, ZŠ A MŠ MONTY SCHOOL  

Španielova 6227/3, 708 00 Ostrava-Poruba 

IZO SŠ: 181 096 633 
 

78 – 42 – M/06 Kombinované lyceum 
 

Forma vzdělání: denní 
 

Kritéria přijímacího řízení 

pro školní rok 2020/2021 

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) 

 Maximální počet 
bodů 

Minimální počet bodů 
pro přijetí ke studiu 

Písemný test z Českého jazyka 50 5 

Písemný test z Matematiky 50 5 

 
Školní přijímací zkouška (ŠPZ) 

 Maximální počet bodů Minimální počet bodů 
pro přijetí ke studiu 

Ústní pohovor 50 5 

 
Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání přijímací zkoušky, což 
představuje dosažení hranice úspěšnosti v JPZ a v ŠPZ. Hodnocení JPZ se na 
celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60%. 
 
K přijímacímu řízení budou uchazeči potřebovat psací potřeby (tužka a pero). 
 
Všem uchazečům o studium na Monty lyceu přijde pozvánka nejpozději 5 dní 
před konáním přijímací zkoušky. 

 

Všichni uchazeči musí v den přijímací zkoušky odevzdat Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude součástí pozvánky 
nebo je volně dostupné na webu MŠMT: https://1url.cz/DzBFJ 
 
 

Maximální počet přijatých studentů: 15 

 
V Ostravě 15. 5. 2020 

http://www.montyskola.cz/
https://1url.cz/DzBFJ

