Přijímací řízení 2021/2022
2. kolo
Volná místa
Přijímací řízení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou
č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vše
v platném znění.
Tříleté obory vzdělání – kategorie H /předpokládaný počet přijímaných žáků
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
10
33-56-H/01 Truhlář
5
36-67-H/01 Zedník
3
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
15
65-51-H/01 Kuchař – číšník
11
69-51-H/01 Kadeřník
7
Tříleté obory vzdělání vhodné pro žáky s praktickým zaměřením – kategorie E
36-67-E/01 Zednické práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby

3
12

Náležitosti přihlášky:
1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (na přihlášce).
2. Ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil
povinnou školní docházku (nejsou-li uvedeny na přihlášce).
3. Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou znevýhodněnou.
4. Doporučení speciálního pedagogického centra – LMR, pokud ho uchazeč o
studium vlastní.
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Obory vzdělání kategorie H – střední vzdělání s výučním listem
Kritéria přijímacího řízení:
1. V případě většího počtu uchazečů, než může být přijato do oboru vzdělání, budou
žáci přijímáni podle prospěchu z prvního pololetí 8. a prvního pololetí 9. ročníku
v předmětech: český jazyk, matematika, fyzika a chemie. Pořadí bude stanoveno
součtem známek z jednotlivých předmětů od nejnižší hodnoty.
Pokud dojde k rovnosti součtu známek, pak uchazeč, který má za první pololetí
posledního ročníku ZŠ lepší hodnocení prospěchu v předmětu matematika, má lepší
umístění v pořadí přijatých uchazečů. Nedojde-li tím k rozhodnutí o pořadí uchazečů,
posuzuje se dále postupně prospěch z českého jazyka, fyziky a chemie (v tomto
pořadí).
Podmínky přijetí:
1. Splněná povinná školní docházka.
2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
3. Doporučení speciálního pedagogického centra – LMR, pokud ho uchazeč o studium
vlastní.

Obory vzdělání kategorie E – střední vzdělání s výučním listem
Kritéria přijímacího řízení:
1. V případě většího počtu uchazečů, než může být přijato do oboru vzdělání, budou
žáci přijímáni podle prospěchu z prvního pololetí 9. ročníku nebo posledního ročníku
ZŠ. Pořadí uchazečů pro přijetí bude stanoveno na základě aritmetického průměru
prospěchu uchazeče vypočítaného a zaokrouhleného na dvě desetinná místa
z doloženého prospěchu všech předmětů na přihlášce ke vzdělávání, vyjma chování.
Podmínky přijetí:
1. Splněná povinná školní docházka.
2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
3. Doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení uchazeče do vzdělávacího
programu podle §16 odst. 9 školského zákona.
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Škola poskytuje informace o oborech vzdělání, do nichž je vyhlášeno přijímací řízení a
o jeho průběhu.
Škola poskytuje přihlášky ke studiu, napomáhá při vyplňování přihlášek a informuje
uchazeče o dokladech požadovaných pro přijímací řízení.
Termíny podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení: 14. 6. 2021
Výsledek přijímacího řízení bude uchazeči sdělen písemně.
Zápisový lístek odevzdá uchazeč škole nejpozději do 10 - ti pracovních dnů ode
dne, kdy bylo převzato rozhodnutí o přijetí. Neodevzdá-li zápisový lístek, vzdává
se práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Mgr. Michal Durec, v.r.
ředitel
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