
Kritéria přijímacího řízení pro ŠR 2023/2024 
 

 

Učební obory – střední vzdělání s výučním listem denní zkrácená forma 

První kolo 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – Řidič kamionové dopravy 

 

 
 

2.1. Kritéria přijímacího řízení 

Přihláška ke studiu. 

Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce libovolného oboru mimo obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, nebo maturitní 

vysvědčení. 
Přijímací zkouška se nekoná. 

 

Počet přijatých se řídí kapacitou oboru a kapacitou učebních skupin. O přijetí v případě velkého počtu uchazečů a naplnění kapacit tříd 

rozhoduje pořadí určené prospěchem v pololetí deváté třídy a osmé třídě. 
Maximální počet bodů přijímacího řízení 20 bodů. 

 

Bodování prospěchu závěrečné zkoušky max. 15 bodů. 

Úspěšné působení v soutěžích a olympiádách doložené diplomy max. 5 bodů. 
V případě rovností bodů rozhoduje prospěch ZŠ v 9. třídě, následně prospěch konec roku 8. tříd a následně účast v soutěžích a olympiádách. 

Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, jsou povinni prokázat znalost češtiny. 

Znalost jazyka škola u těchto osob ověří rozhovorem, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince 

 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: sobota 22. dubna 2023, respektive pondělí 24. dubna 2023 

 
 

2.2.         Termín podání přihlášky 

Do 1. března 2023. 

2.3.         Potvrzení zdravotního stavu 

Všichni uchazeči o studium musí mít vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu a od lékaře potvrzený Lékařský posudek o 

zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (viz příloha), popřípadě lékařem potvrzenou přihlášku. 

 

Další kola 

V případě nenaplnění kapacity oboru bude ředitel školy vyhlašovat další kola přijímacího řízení. Kritéria budou stejná jako v kole prvním. 

 

 

V Ostravě 5. ledna 2023      Ing. Miklovič Tomáš v. r. 

                 ředitel školy 



Příloha 

Kategorizace pro potvrzení zdravotního stavu v rámci přijímacího řízení. 
 

 

Obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - do tohoto oboru nelze přijmout 

uchazeče, který má následující onemocnění nebo zdravotní obtíže: 
1 Prognosticky závažné onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že 

nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa 
3 Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňujících jemnou motoriku a koordinaci pohybů v 

případě, že nemůže být volněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa 
7a Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek, včetně onemocnění alergických, pokud při 

praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami 
9a Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 
19 Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká 

se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při 

kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví v případě, že nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné 

zaměření absolventa. 
 


