
Příloha P 5.1 - 2019 

                                                   

Počty přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku 

vzdělávání v učebních oborech pro školní rok 2019/2020 

 3leté učební obory  

+ 33-56-H/01     Truhlář   15  

+ 36-52-H/01     Instalatér    2  

+ 39-41-H/01     Malíř    7  

+ 36-64-H/01     Tesař    4  

+ 36-66-H/01     Montér suchých staveb    9  

+ 36-67-H/01     Zedník           30  

+ 36-67-H/01     Obkladač      0  

 

2letý učební obor – vhodné pro žáky, kteří nemají úspěšně ukončenou 9. třídu ZŠ  

nebo opakovaně neuspěli ve středním vzdělávání v učebních oborech. Nemusí mít  

doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna 

nebo Speciální pedagogické centrum). 

 

+ 36-67-E/02     Stavební práce    23  

 

Obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Do těchto učebních oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, budou 

zařazeni uchazeči na doporučení školského poradenského zařízení, které musí být 

součástí přihlášky. Nedodá-li uchazeč požadované potvrzení o speciálních vzdělávacích 

potřebách do data konání přijímacího řízení, bude z něj vyřazen. 

3leté učební obory  

 

     + 23-51-E/01    Zámečnické práce ve stavebnictví   6  

     + 33-56-E/01    Truhlářské práce   13  

     + 36-57-E/01    Malířské práce    13 

     + 36-67-E/01    Zednické práce   14 

 

       

V souladu s § 16 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, které zjišťuje pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, školské poradenské zařízení (Pedagogicko - 

psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum) a vydává písemné 

doporučení k zařazení žáka, včetně stanovení podpůrných opatření, do vzdělávání se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

    Přijímací zkoušky se v žádném z nabízených oborů nebudou konat. 
 



 

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků učebních oborů pro školní rok 

2019/2020 

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

dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Uchazeč, který nebude mít zdravotní způsobilost 

potvrzenou od lékaře, bude vyzván k doplnění do stanoveného data. Uchazeč, který 

nebude mít potvrzenu zdravotní způsobilost ke stanovenému datu, bude z přijímacího 

řízení vyřazen.  

2. Výsledky z předchozího vzdělávání – maximálně 40 bodů.   

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

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. 

3. za neukončený ročník se z vypočtených bodů, dle kritéria č.2, odečítá uchazeči :  

- ze základní školy 10 bodů                                                                                                               

- ze speciálních tříd ZŠ nebo speciálních škol 

- v oborech s označením H 10 bodů 

- v oborech s označením E 5 bodů. 

      4. Za umístění v krajských a celostátních soutěžích se připočítá maximálně 10 bodů  

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

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

soutěži.  

5. Uchazeči každého oboru budou samostatně seřazeni podle součtu dosažených bodů (dle 

kritérií 2., 3. a 4.) sestupně. Pro přijetí ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných 

uchazečů pro jednotlivé obory v každém kole přijímacího řízení;  

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

příslušném kole přijímacího řízení, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Termín pro podání přihlášek ve 2. kole přijímacího řízení: 
 

Pro denní formu vzdělávání do 24. května 2019. 

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na internetových stránkách 

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

 

Termín  konání přijímacího řízení v 2. kole : 

 
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ze 2.kola přijímacího řízení nejdříve  

27. května 2019. 
 

Upozornění: 

Výsledky přijímacího řízení 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 a zaslána v registračním dopise, který jim škola zašle. 

 

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 10. května 2019                                                                  Ing. Jan Štursa 

                                                                                                                 Ředitel SŠ 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.soustav-ostrava.cz/

