
Kritéria přijímacího řízení pro ŠR 2023/2024 

1. Studijní obory - střední vzdělání s maturitní zkouškou 

První kolo 

23-43-L/51 Provozní technika – nástavbové studium (denní - dvouletá a dálková - tříletá forma) 

 

Ředitel školy stanovil v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a zákona 500/2004 Sb. Správního řádu následující kritéria přijímacího 

řízení: 

1.1. Obecné pokyny 

Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách 

vzdělávání ve školním roce 2023/2024 stanovilo MŠMT takto: první řádný termín na čtvrtek 13. dubna 2023 a druhý řádný termín 

na pátek 14. dubna 2023, první náhradní termín na středu 10. května 2023 a druhý náhradní termín na čtvrtek 11. května 

2023. 
Všichni uchazeči konají v 1. kole centrálně zadávané didaktické testy z matematiky a jazyka českého dle RVP ZV. 

 

Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (první a druhý termín). 

U žáků se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření pedagogicko-
psychologické poradny, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení. 

 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení (zkoušky): neděle 30. dubna 2023, respektive 2. května 2023 

1.2.  Kritéria přijímacího řízení 

Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce strojírenského oboru (23-XX-X/XX). 
Přijímací zkouška se koná dle jednotného zadání pro přihlášky podané do 1. března 2023. 

Počet přijatých se řídí kapacitou oboru a kapacitou třídy. O přijetí v případě velkého počtu uchazečů a naplnění kapacit tříd rozhoduje výsledek 

jednotného zadání přijímací zkoušky (60%) a výsledky u závěrečné zkoušky (40%). 

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 

1.3.      Bodování přijímacího řízení 

Maximální počet bodů přijímacího řízení 120 bodů. 

Bodování prospěchu závěrečné zkoušky max. 20 bodů. 
Jednotná přijímací zkouška max. 100 bodů (ČJ 50 bodů MAT 50bodů) 

V případě rovností bodů rozhoduje prospěch ZZ. 

 

1.4.        Termín podání přihlášky         
Do 1. března 2023. 
 

1.5.        Potvrzení zdravotního stavu 
Není požadováno (viz příloha). 

Další kola 

V případě nenaplnění kapacity oboru bude ředitel školy vyhlašovat další kola přijímacího řízení.  

Kritéria přijímacího řízení druhého a dalších kol. 

Uchazeči nekonají testy jednotné přijímací zkoušky. 

Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze závěrečné zkoušky). 
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. 

Maximální počet bodů, které lze získat, je 20 bodů.  

Bodování prospěchu závěrečné zkoušky max. 20 bodů. 
V případě rovností bodů rozhoduje prospěch ZZ. 

 

 

 
 

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

                 ředitel školy 



 

 

Příloha 

Kategorizace pro potvrzení zdravotního stavu v rámci přijímacího řízení. 
 

Obor vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika – 28 - obor nevyžaduje potvrzení lékaře. 
 


