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Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 

1. kolo přijímacího řízení  

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – přijímání do vyššího ročníku 

Do tříletých učebních oborů: 

41-55-H/01 opravář zemědělských strojů 

53-41 -H/01 ošetřovatel  

23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel 

26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Uchazeči o přijetí ke studiu budou přijímáni na podkladě výsledků dosažených v předchozím 

vzdělávání v souladu se školským zákonem (§ 63 a následující zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novelizací a 

s vyhláškou  MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 

ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších novelizací). Přijímací zkoušky žáci nekonají. 

Ředitel školy určí termín, rozsah a formu rozdílové zkoušky, jejíž vykonání je předpokladem pro 

přijetí žáka ke studiu.  

Termín pro podání přihlášky – 1. 3. 2023. 

 

Kritéria přijetí do vyššího ročníku tříletých učebních oborů 

• Zdravotní způsobilost potvrzená registrujícím lékařem – uchazeč nemůže být přijat ke studiu, 

pokud nesplní podmínku zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru potvrzenou lékařem.. 

• Počet bodů získaných součtem bodů za průměrný prospěch v prvním pololetí posledního ročníku a 

ve druhém pololetí předposledního ročníku předchozího studia.  

• O přijetí rozhoduje vyšší počet takto získaných bodů. 

• V případě rovnosti bodů získaných součtem bodů za průměrný prospěch v prvním pololetí 

posledního ročníku a ve druhém pololetí předposledního ročníku  předchozího studia rozhoduje o 

pořadí vyšší počet bodů získaných za průměrný prospěch v 1. pololetí předposledního ročníku 

předchozího studia. Pokud i tady nastane rovnost bodů, rozhoduje o pořadí počet bodů za 

průměrný prospěch ve 2. pololetí předcházejícího nižšího ročníku.  

• Předpokladem pro přijetí je vykonání rozdílové zkoušky, byla-li ředitelem školy stanovena. 

Bodové hodnocení prospěchu: 

Průměrný prospěch Počet bodů 

1,0-1,5 20 

1,51-1,8 15 

1,81-2,0 14 

2,01-2,2 13 

2,21-2,4 12 

2,41-2,6 11 

2,61-2,8 10 

2,81-3,0 9 

3,01-3,2 8 

3,21-3,4 4 

3,41-3,6 2 

3,61-3,8 1 

3,8 a více 0 

 

Poznámka: 
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V souladu s § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v 

souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 ze dne 6. května 2020 

nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020. Pokud by bylo rozhodným obdobím 2. pololetí 2019/2020, nahradí se 1. pololetím 

2019/2020 a následně nejbližším nižším ročníkem. 

 

 

V Tišnově dne 12. 12. 2022     Bc. Renata Ambrosová  

                                                                                                   (zástupce statutárního orgánu) 
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