
INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM 

Název školy:  Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Náměstí Míru 22, Tišnov, 666 01   Tel: 549 410 076 

Ředitel školy:  Ing. Rudolf Mašek 

Web školy:  www.skolatisnov.cz 
 
Učební obory pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 

Kód oboru Název oboru Počet přijímaných 
uchazečů 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – běžné studium 30 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – zkrácené studium 20 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - běžné studium 30 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - zkrácené studium 20 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - běžné studium 30 
53-41-H/01 Ošetřovatel/ka- běžné studium 30 
53-41-H/01 Ošetřovatel/ka - zkrácené studium 20 
 

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně: 

Kde získáte přihlášku a jak ji vyplnit? 

 Přihlášku získáte na základní škole, nebo na www.skolatisnov.cz u příslušného oboru.  
 Vysvětlivky k vyplňování přihlášek najdete tady: https://stredni.skolatisnov.cz/wp-

content/uploads/2021/05/2020-vysvetlivky-k-prihlaskam.pdf. 
 Součástí přihlášky je lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a doložení výsledků studia 

z posledních dvou ročníků ZŠ. U zkráceného studia se dokládá  výuční list, případně doklad o úspěšném 
absolvování posledního ročníku studia oboru s maturitní zkouškou. 

Do kdy, jak a kam mám přihlášku doručit? 

 Přihlášku doručte nejpozději do 1. března 2022. 
 Kam? Do kanceláře školy na náměstí Míru 22 v Tišnově (u dveří je zvonek na kancelář) 
 Jak? Osobně, poštou na adresu školy, prostřednictvím schránky u vchodu školy (dejte do obálky, zalepte a 

uveďte na obálku poznámku „přihláška ke studiu“). 

Na koho se mohu obrátit v případě, že si nebudu vědět rady? 

 Rádi vám v případě potřeby pomohou:  Dagmar Šmidková (smidkova@skolatisnov.cz, 549 410 076) 
     Ing. Miroslav Jašek ( jasek@skolatisnov.cz, 777 730 742) 
     Mgr. Jitka Alexová ( alexova@skolatisnov.cz, 725 557 792) 

Co se bude dít dále? 

 Na email uvedený v přihlášce Vám bude doručena pozvánka na přijímací řízení. 
 Termín přijímacího řízení: 22. 4. 2022 (pátek), 23.4.2022(sobota) 
 V tento den se dostavíte do školy, dostanete rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě přijetí se seznámíte 

s budoucím třídním učitelem a dozvíte se informace o organizaci studia. Pokud jste rozhodnuti pro studium, 
máte možnost odevzdat zápisový lístek. Pokud ještě nejste rozhodnuti musíte zápisový lístek dát na zvolenou 
školu do 10-ti dnů od vyrozumění o přijetí. 



 

Co je to zápisový lístek a kde ho získám? 

 Zápisový lístek je dokument, který získáte na základní škole (v případě, že nejste žákem školy na krajském 
úřadě příslušném místu vašeho bydliště). 

 Zápisový lístek musíte doručit do 10-ti dnů od vyrozumění o přijetí na zvolenou školu (poštou nebo osobně). 
V případě naší školy ho můžete odevzdat při přijímacím řízení (22. nebo 23.4.2021) 

 Zápisový lístek neodevzdávají žáci zkráceného studia. 

Jsou dána kritéria přijetí? Kde je najdu? 

 Ředitel školy uveřejnil „Kritéria přijímacího řízení na těchto stránkách: 
https://stredni.skolatisnov.cz/prijmaci-rizeni/ 

 Najdete tam i další informace včetně výsledků přijímacího řízení. 

Jsem přijat, odevzdal jsem zápisový lístek. A co dál? 

 O prázdninách vám přijdou na email informace k zahájení školního roku. U nás ve škole je zvykem první den 
zahájit i s rodiči. Jsou to zároveň 1. třídní schůzky. 
 

 

 

 


