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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - OBECNÉ
INFORMACE
Přijímací řízení
Ředitelka školy rozhodla o konání přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 takto:
Přijímací řízení se bude konat v souladu s § 16, § 20, § 59 odst. 1. a § 60 odst. 2, 3 a 4 školského
zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016
Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění poslední změny vyhláškou č. 244/2018
Sb., nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, podle
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších
předpisů a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Termín podání přihlášky ke vzdělávání
Do prvních ročníků tříletých oborů vzdělání budou přijímáni ke vzdělávání uchazeči o vzdělávání
na střední škole (dále jen uchazeči), kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky
přijímacího řízení.
Do prvních ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou se v prvním kole přijímají uchazeči, kteří
absolvují jednotnou přijímací zkoušku a splní stanovená kritéria, v případných dalších kolech PŘ
pak uchazeči, kteří absolvují školní zkoušku a splní stanovená kritéria.
Do nástavbového vzdělávání se přijímají absolventi SŠ s výučním listem, kteří splní podmínky
přijímacího řízení.
Do jednoletých učebních oborů (zkrácené studium) se přijímají uchazeči s maturitním vysvědčením
či s výučním listem, kteří splní podmínky přijímacího řízení.
Uchazeč odevzdá ředitelce školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do
1. března 2020 (resp. 2. března 2020) – vyřizuje studijní oddělení.
Pokud bude chtít uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) využít uzpůsobení
podmínek konání pro přijímací zkoušky, musí k přihlášce ke vzdělávání doložit doporučení
školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro úpravy přijímacího řízení.
Ředitelka školy v tomto případě upraví uchazeči se SVP podmínky v přijímacím řízení podle
doporučení školského poradenského zařízení. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření
se podmínky pro konání jednotné zkoušky neupravují.
Zdravotní způsobilost
Podmínkou zařazení uchazeče do přijímacího řízení je i potvrzení zdravotní způsobilosti pro daný
obor vzdělání lékařem (na přihlášce ke vzdělávání).
Žádáme zákonné zástupce uchazečů o vzdělávání, aby při lékařské prohlídce pro stanovení
zdravotní způsobilosti žáka poskytli lékaři v zájmu bezpečnosti a ochrany svého dítěte (nezletilého)
všechny relevantní podklady týkající se fyzického i psychického zdraví svého dítěte (nezletilého)
k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání.
Struktura a kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021
Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání je vázán kapacitou třídy, kapacitou
pracovišť odborného výcviku a počtem otvíraných tříd a skupin schválených Radou Olomouckého
kraje. Podmínkou otevření daného oboru je dostatečný počet uchazečů.
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Ve školním roce 2020/2021 je v naší škole schválena následující struktura oborů vzdělání
a počtu tříd v prvních ročnících:
tříleté učební obory s výučním listem – pro absolventy základního vzdělávání:
23-51-H/01 Strojní mechanik
0,5 třídy
23-55-H/01 Klempíř
0,5 třídy
23-56-H/01 Obráběč kovů
1,5 třídy
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
0,5 třídy
(zaměření ŠVP – kolejová vozidla)
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
1 třída
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
0,5 třídy
33-56-H/01 Truhlář
1 třída
36-52-H/01 Instalatér
0,5 třídy
36-64-H/01 Tesař
0,5 třídy
36-67-H/01 Zedník
0,5 třídy
66-51-H/01 Prodavač
1 třída
66-53-H/01 Operátor skladování
0,5 třídy
69-51-H/01 Kadeřník
1 třída
čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou – pro absolventy základního vzdělávání:
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (obor L a H)
0,5 třídy
23-41-M/01 Strojírenství (ŠVP – obsluha CNC strojů)
0,5 třídy
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
0,5 třídy
36-47-M/01 Stavebnictví
0,5 třídy
66-41-L/01 Obchodník (obor L a H)
0,5 třídy
Pozn.: Obory L a H umožňují úspěšným absolventů získat po 3. ročníku vzdělávání výuční list a po
čtvrtém ročníku maturitní vysvědčení.
dvouleté nástavbové obory (denní forma) – pro absolventy středního vzdělávání s výučním
listem:
64-41-L/51 Podnikání
1 třída
jednoleté učební obory – zkrácená forma vzdělávání:
23-51-H/01 Strojní mechanik
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (kombinovaná forma)
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení (denní forma)

0,5 třídy
1 třída
0,5 třídy
0,5 třídy
0,5 třídy

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v příslušných záložkách přijímacího řízení (na
webových stránkách) jednotlivých skupin oborů:
1. Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou.
2. Kritéria přijímacího řízení pro tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou.
3. Kritéria přijímacího řízení pro dvouleté nástavbové obory vzdělávání zakončené maturitní
zkouškou.
4. Kritéria přijímacího řízení pro jednoleté obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou (pro
uchazeče s výučním listem nebo maturitním vysvědčením).

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců:
Pro přijímání cizinců platí uvedená kritéria v záložkách (pro obory vzdělávání zakončené maturitní
zkouškou i výučním listem). Jednotná přijímací zkouška u oborů zakončených maturitní zkouškou
se z českého jazyka nekoná. Cizinci absolvují pouze jednotný test z matematiky. Cizinec bude
zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho
umístění v testu z matematiky (plus bodové hodnocení za ostatní kritéria) – v rámci redukovaného
pořadí uchazečů.
Úroveň znalosti českého jazyka bude ověřena při pohovoru s ředitelkou školy (nejedná se o
měřitelné kritérium pro PŘ).
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny na www.sszts.cz v záložce
Přijímací řízení a na veřejně přístupném místě – úřední desce školy.
Výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou škola zveřejní
nejpozději do 30. 4. 2020 (resp. 22. 5. 2020 pro náhradní termín).
U oborů vzdělání zakončených výučním listem budou výsledky zveřejněny v den přijímacího
řízení, tj. 22. 4. 2020.
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