
INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM  

 

Ve školním roce 2023//2024 otevíráme studium těchto oborů: 

Tříleté učební obory 
Kód Název Forma studia Počet přijímaných žáků Délka studia 

41-55-H/01 opravář zemědělských strojů denní 30 3 roky 

53-41-H/01 ošetřovatel - ošetřovatelka denní 30 3 roky 

23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel denní 30 3 roky 

26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje denní 30 3 roky 

     

Zkrácené studium 

Kód Název Forma studia Počet přijímaných žáků Délka studia 

41-55-H/01 opravář zemědělských strojů denní 20 1 rok 

23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel denní 20 1 rok 

                                                         

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2023. 

KDE NAJDU INFORMACE O ŠKOLE?  

 Informace o škole najdeš na www.skolatisnov.cz 

 Můžeš nás navštívit osobně na Den otevřených dveří:  
 25. 1. 2023 9:00-16:00 hodin 
 25.2.2023 9:00-14:00 hodin 

 Můžeš si domluvit individuální schůzku telefonicky (tel.: 725 557 792) 

JSEM UCHAZEČ O STUDIUM NĚKTERÉHO Z  OBORŮ NA TÉTO ŠKOLE.  CO MÁM UDĚLAT?  

 Vyplnit přihlášku  
(vysvětlivky:  https://stredni.skolatisnov.cz/wp-content/uploads/2021/05/2020-vysvetlivky-k-prihlaskam.pdf), 
nezapomeňte na potvrzení od lékaře. 

 Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2023 do školy 
Způsob odevzdání přihlášky:  
 Osobně v kanceláři školy (Po-Pá 7:00-15:00) 
 Osobně při Dnu otevřených dveří v sobotu 25. 2. 2023, 9:00-14:00) 
 Poštou (Adresa pro doručení: Střední škola a základní škola Tišnov, p.o, nám. Míru 22, Tišnov, 666 01)- datum 

podání musí být nejpozději 1. 3. 2023 
 Do schránky „PODATELNA“ u vchodu do školy 

 Na email dostanete potvrzení o přijetí přihlášky s pozvánkou na převzetí rozhodnutí o přijetí 

 Dostavit se v určený termín k převzetí rozhodnutí o přijetí 
Termín pro osobní převzetí rozhodnutí o přijetí 
 sobota 22. 4. 2023, pondělí 24. 4. 2023  - zároveň proběhne seznámení a vstupní pohovor s třídním učitelem 
(Uchazeči, kteří se nedostaví k osobnímu převzetí budou o výsledku vyrozuměni dopisem.) 

 Výsledky se dozvíš také od 22. 4. 2023 na na  https://stredni.skolatisnov.cz/prijmaci-rizeni/ 

 Odevzdat v kanceláři školy nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí zápisový 
lístek (Ten obdržíš v základní škole, kterou navštěvuješ. Pokud nenavštěvuješ základní školu, pak na Krajském úřadu, 
odboru školství,  Cejl 73). 

KDE NAJDU KRITÉRIA  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?  

 Informace o přijímacím řízení včetně kritérií najdete na:  https://stredni.skolatisnov.cz/prijmaci-rizeni/ 

KDO MI PORADÍ?  

Pokud máš nějaké nejasnosti a potřebuješ poradit, můžeš využít telefonní nebo mailovou komunikaci 

 Mgr. Jitka Alexová (zástupce ředitele pro střední školu), tel.: 725 557 792, email: alexova@skolatisnov.cz 
 Dagmar Šmidková (kancelář školy), tel.: 549 410 076, email: smidkova@skolatisnov.cz 
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