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Kritéria přijímacího řízení 2022/2023 do 1. ročníků učebních oborů – H, E  

   

 36-67-E/02 Stavební práce    

 36-52-H/01     Instalatér     

 39-41-H/01     Malíř    

 36-66-H/01     Montér suchých staveb     

 36-64-H/01     Tesař    

 33-56-H/01     Truhlář      

 36-67-H/01     Zedník     

 36-67-H/01     Obkladač      

 

Uchazeči o studium budou přijati na základě těchto kritérií:  

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. Prospěch ze základní školy:   

Výpočet bodů hodnocení: 40 bodů průměrný prospěch ze ZŠ (1. pololetí posledního 

ročníku povinné školní docházky vypočtený na dvě desetinná místa). Do průměrného 

prospěchu se nezapočítává známka z chování. U slovních hodnocení mají základní školy 

povinnost převést toto hodnocení do podoby číselné klasifikace. 

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

- ze základní školy                   10 bodů 

- ze speciálních tříd základní školy nebo speciálních škol 

- u oborů s kódem H  10 bodů 

- u oboru s kódem E    5 bodů. 

4. V přijímacím řízení lze dosáhnout maximálně 40 bodů. Uchazeči u každého oboru 

budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů (dle kritérií 2., 3). Přijati budou 

uchazeči, kteří se dle počtu bodů umístí v pořadí do místa určeného počtem přijímaných 

uchazečů. 
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 5. 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 českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. 

c) hodnocení prospěchu z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 

výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 

čísly) bude zveřejněn na webu školy a úřední desce školy 22. dubna 2022. Dle ustanovení 

§38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu se stanoví 

termín 21. dubna 2022. 

 

Informace pro uchazeče s rozhodnutím:    PŘIJAT 

Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky a tím vyhovuje   žádosti o přijetí uchazečům, kteří 

splnili stanovená kritéria. !!!PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ!!! 

 

 ZÁPISOVÝ LÍSTEK je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10 

dnů od zveřejnění výsledku. Neodevzdá-li, nebo nedoručí-li uchazeč zápisový lístek ve 

stanovené lhůtě, pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti a volné místo bude nabídnuto dalším 

uchazečům. 

 

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím:   NEPŘIJAT 

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro 

uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude 

doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE. 

 

Odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních 

dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

V Ostravě 15. 01. 2022                  Mgr. Lukáš Šubert 

             ředitel školy 
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