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Počet přijímaných žáků v 2.kole přijímacího řízení maturitního oboru 

pro škol.rok 2019/2020 

 

Školní vzdělávací program      Počet volných míst 

 + 33-41-L/01  Technik CNC dřevoobráběcích strojů   13 žáků 

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku studijního oboru  

1. Uchazeč musí splňovat požadované podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor dle 

nařízení vlády č. 211/2010 Sb. uchazeč, který ji nesplní nebo nebude mít na přihlášce ke 

vzdělávání potvrzenou zdravotní způsobilost od lékaře, bude vyzván k doplnění do data 

konání přijímacích zkoušek. 

Uchazeč, který nesplní zdravotní způsobilost, bude z přijímacího řízení vyřazen.  

2. Výsledky z předchozího vzdělávání – maximálně 40 bodů.   

Výpočet:      body = 40 bodů / průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku.                                                                                          

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. 

3. Za umístění v krajských a celostátních soutěžích – maximálně 10 bodů  

V maturitních předmětech (jazyk český, matematika, cizí jazyk, ICT) 

1. místo: 4 body; 2. místo: 3 body; 3. místo: 2 body 

    V nematuritních předmětech (tělesná výchova, přírodopis, zeměpis apod.) 

1. místo: 3 body,  2. místo: 2 body, 3. místo: 1 bod 

- chce-li uchazeč toto kriterium uplatnit, dodá k přihlášce potvrzení o umístění v 

soutěži.  



4. Přijímací zkoušky se ve 2. kole přijímacího řízení nekonají. 

5. Uchazeči budou seřazeni podle součtu dosažených bodů (dle kriterií 2., 3.) sestupně. 

Pro přijetí ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů v každém kole 

přijímacího řízení;  

6. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů, 

bude mezi nimi rozhodnuto na základě: 

a) hodnocení prospěchu z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. 

b) hodnocení prospěchu z jazyka českého v 1 pololetí posledního ročníku ZŠ. 

 

 

Termíny pro podání přihlášek v 2. kole přijímacího řízení: 
 

Pro denní formu vzdělávání do 24. května 2019. 

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete i na internetových stránkách 

Moravskoslezského kraje www.msk.cz/veřejná správa/školství/přijímací řízení. 

  

Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů z 2. kola přijímacího řízení nejdříve  

27. května 2019. 

 
 

Upozornění: 

 

Výsledky přijímacího řízení uchazečů o vzdělávání budou zveřejněny na úřední desce 

školy a internetových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz po dobu 15 dnů pod 

registračními čísly, která budou uchazečům přidělena. 

 

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou a povinností zákonných zástupců uchazečů 

je do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení doručit škole zápisový lístek, 

kterým potvrdí zájem o vzdělávání na škole, do které byl uchazeč přijat. Neučiní-li tak, 

rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.  

 

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána v písemné formě a bude možnost se proti rozhodnutí 

odvolat v zákonných lhůtách. 

 

 

 

V Ostravě, 13. května 2019      Ing. Jan Štursa 

         Ředitel SŠ 

http://www.msk.cz/
http://www.soustav-ostrava.cz/

