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Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – III. kolo  
 

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 59 až 61 

školského zákona, kde se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

 

Doložením splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před 

splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů středního 

vzdělání podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 

9 let, případně při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku základního 

vzdělávání za předpokladu, že podle § 108 školského zákona krajský úřad vydá osvědčení o uznání 

rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v 

ČR (nostrifikaci). Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na 

střední škole.  

Uchazeč, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, doloží doklad 

potvrzující oprávněnost pobytu cizince,  a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 

školského zákona).  

 

 

V případě nenaplnění kapacity oborů z 2. kola, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení. 

 

 

Podání přihlášky do třetího kola přijímacího řízení 

 

 

 Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední 

školy na předepsaném tiskopise Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a ve stanoveném termínu.  

 Podání přihlášky je bez poplatků. 

 Ke studiu na střední školu se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo 

úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při 

přijímacím řízení splnili kritéria pro přijetí. 

 U všech oborů vzdělání škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zvolený 

obor. 

 Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT.  

 Formulář je k dispozici www.msmt.cz i na webu www.sstmost.cz. 
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Termín podání přihlášek  

 

 od 27. června do 05. srpna 2022  

 

 

Kritéria pro studijní obory - denní forma středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

 Doložit prospěch z 8. třídy a  1. pololetí 9. třídy základní školy, žádný předmět nesmí být 

hodnocen stupněm nedostatečný. 

 Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče  

(doklady o absolvování soutěží přínosných pro zvolený obor). 

 

 

 
Kód oboru      Název oboru                                   Délka          2022/2023          Forma            OZP                    Pov.  lékařská 

                                                                              studia           volná místa          studia                                               prohlídka   

26-41-M/01   Elektrotechnika   4,0         10               DENNÍ            Ne               Ano 

 

 

 

 

 

 

Váha kritérií:  

 

- dosavadní prospěch na ZŠ a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 

zájmy uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (např. účast v zájmových kroužcích, účast na 

školních i mimoškolních soutěžích apod.) 

 

 

 

Stanovený počet pro odvolání:  1 místo u každého oboru vzdělání. 
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Kritéria pro učební obory – denní forma středního vzdělání s výučním listem 

 

 

 

 Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru. 

 Doložit prospěch z 8. třídy a  1. pololetí 9. třídy základní školy, žádný předmět nesmí být 

hodnocen stupněm nedostatečný. 

 U všech oborů vzdělání s výučním listem škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti 

uchazeče o zvolený obor. 

 Při překročení kapacity daného oboru studia a při shodném průměru u více uchazečů rozhodne 

průměr známek. 

 Při přijímacím řízení se bude přihlížet k absolvování soutěží, olympiád, projektů. Uchazeči 

prokáží úspěšnost řešitele soutěží, aktivní zájmové činnosti mající vztah ke zvolenému oboru 

(uchazeči mohou doložit své školní aktivity získanými osvědčeními či diplomy, příp. 

potvrzením školy). 

 

 

Kód oboru      Název oboru                                           Délka             2022/2023           Forma           OZP        Pov. lékařská 

                                                                                       studia             volných míst        studia                                prohlídka 

23-51-H/01   Strojní mechanik            3,0           8             DENNÍ           Ne            Ano 

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových          3,0           3             DENNÍ           Ne            Ano 

         vozidel  

26-51-H/01   Elektrikář             3,0         10             DENNÍ           Ne            Ano 

33-56-H/01   Truhlář             3,0           6             DENNÍ           Ne            Ano 

36-52-H/01   Instalatér             3,0           4             DENNÍ           Ne            Ano 

36-67-H/01   Zedník             3,0           8             DENNÍ           Ne            Ano 

41-53-H/02   Jezdec a chovatel koní           3,0           2             DENNÍ           Ne            Ano 

41-52-E/01   Zahradnické práce                       3,0           5             DENNÍ           Ne            Ano 

 

 Obor 41-52-E/01 Zahradnické práce je určen pro žáky základních speciálních škol a žáky 

vycházející z 8. třídy základní školy. Uchazeč doloží k přihlášce splnění povinné školní 

docházky a zprávu či doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Stanovený počet pro odvolání:  1 místo u každého oboru vzdělání. 
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Výsledky přijímacího řízení 

 

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno střední školou zletilému uchazeči nebo jeho zákonnému 

zástupci dne 08. srpna 2022. V těchto dnech bude zveřejněn seznam uchazečů s přidělenými 

registračními čísly a u každého uchazeče bude uveden výsledek řízení. Seznam bude umístěn na 

přístupném místě v budově školy a zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup – 

webové stránky školy. 

 

 

 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, který se hlásí do denní formy vzdělávání musí 

doručit zápisový lístek ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí o přijetí. Jestliže uchazeč zápisový lístek neodevzdá, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč 

se žákem školy nestává. 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 24. 06. 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radmila Krastenicsová 

ředitelka školy 
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