Přijímací řízení 2021/22
A) Otevírané obory a počty přijímaných uchazečů

Název
školního vzdělávacího
programu

Kód a název oboru

Předpokládaný
počet
přijímaných
uchazečů

Zdravotní
způsobilost

18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie

4

90

Ne

18-20-M/01 Multimediální komunikace

Multimediální komunikace

4

15

Ne

39-41-L/01 Autotronik

Autotronik

4

90

Ano 1)

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel

3

90

Ano 1)

23-61-H/01 Autolakýrník

Autolakýrník

3

15

Ano 1)

23-55-H/02 Karosář

Karosář

3

15

Ano 1)

26-57-H/01 Autoelektrikář (zkrácená forma)

Autoelektrikář

1

30

Ano 1)

64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

2

30

Ne

1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
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Délka
vzdělávání
(roky)

B) Základní informace
Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠ s ukončeným základním vzděláním,
ukončenou povinnou školní docházkou.
Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením
9. ročníku na ZŠ.
Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 let.
Pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku v zahraničí, platí samostatný dodatek
k přijímacímu řízení.
Na nástavbové studium se může hlásit každý absolvent učebního oboru ukončeného
závěrečnou zkouškou.
Povinné potvrzení od lékaře na přihlášce je pro všechny učební obory a učební obor
s maturitou Autotronik.
Pro ostatní studijní obory není nutné.
Přijímání uchazečů s doporučení ze ŠPZ a přijímání cizinců je podrobněji popsáno
v dodatcích k přijímacímu řízení.

C) Přihlášky
Přihlášky ke studiu je možné si stáhnout s předvyplněným kódem a názvem oboru
na našich webových stránkách u popisu příslušného oboru.
Vzhledem k tomu, že údaje z přihlášky jsou podkladem pro registraci uchazeče v systému
CENTRUM (původně CERMAT), prosíme o jejich pečlivé vyplnění. Pozornost je třeba věnovat
kromě jiného, zejména uvedení platné e-mailové adresy rodičů.
Přihlášku je možné podat osobně na studijním oddělení školy. Za nezletilého uchazeče
podává přihlášku zákonný zástupce. Přihlášku lze zaslat také doporučeně poštou
do 1. března 2021. V případě zaslání poštou je rozhodující razítko na obálce. Škola
zaregistruje přihlášku pod registračním číslem a potvrdí uchazeči přijetí přihlášky.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč
podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam
podává druhou přihlášku.
Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva
tiskopisy přihlášky.
V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou předává údaje
z přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do 10 dnů
po 1. březnu 2021.
Návod na vyplnění přihlášky ke studiu naleznete zde: návod pro vyplnění přihlášky na SŠ
Náležitosti přihlášky ke vzdělávání
1) Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich
ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak,
a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné
školní docházky,
b) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami, (bližší informace naleznete zde: úpravy podmínek přijímacího řízení,

2

c) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo
ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
nebo
d) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční
školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se
pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
e) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,
f) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí
vzdělání mimo území České republiky,
g) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí
do nástavbového studia,
h) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí
do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo
zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
i) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení
vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění
podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
j) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami,
2) Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený
v odstavci 1 písm. a), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto
ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.
3) Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v odstavci
1 písm. a), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím
žákem.

D) Termíny
Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání
s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy),
koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl
na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako
druhou v pořadí. Do závěrečného hodnocení se počítá lepší výsledek.
1. Podání přihlášky do:

1. března 2021

2. Řádný termín přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a nástavbová studia:
1. řádný termín:
12. dubna 2021
2. řádný termín:
13. dubna 2021
Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu
nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná,
uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.
1. náhradní termín:
12. května 2021
2. náhradní termín:
13. května 2021
3. Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro
zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám,
a to nejpozději
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29. dubna 2021 od 8 do 16 hodin

4. Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 3. května 2021
5. Datum nahlížení do spisu přijímacího řízení: 3. května 2021
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia.
Zápisové lístky
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek
přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6
školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě,
zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke
vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy
vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky
rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho
zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

E) Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní
zkouškou
1.

Přijímací zkoušky:

a) Z testu z matematiky mohou žáci získat maximálně 50 bodů a z testu z českého
jazyka maximálně 50 bodů. Bodové hodnocení z obou testů bude sečteno a
vynásobeno koeficientem 0,6. Uchazeč v této části hodnocení může získat
maximálně 60 bodů.
b) Koná-li uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech, započítává se vždy
lepší výsledek.
c) CENTRUM dodá výsledky v % úspěšnosti. V případě úspěšnosti 100% získá uchazeč
60 bodů. Za každé zhoršení max. úspěšnosti o 2 % bude odečten 1 bod.
maximálně 60 bodů (maximálně 30 bodů matematika + maximálně 30 bodů český jazyk)

2.

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud

a) splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ.
b) v jednotlivých testech získá nejméně 10 bodů.
3.
Prospěch v předchozí škole:
a) Podmínkou přijetí je známka z chování velmi dobré.
b) Hodnotí se prospěch ze všech předmětů za první pololetí z 8. ročníku ZŠ.
c) Maximální počet 25 bodů získá uchazeč za průměr prospěchu = 1,0 a za každé
zhoršení průměru o 0,08 bude odečten 1 bod.
maximálně 25 bodů

4.

Prémiové body:


Úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách. Hodnoceny budou
soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ.
Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže a body budou uchazeči přiděleny za 1. až 3.
místo:
 v okresním kole - 2 body,
 v krajském kole - 4 body,
 v celostátním kole - 5 bodů.
maximálně 5 bodů
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doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem

Aktivitu posuzuje komise jmenovaná ředitelem školy a v případě nutnosti pozve
uchazeče k ústnímu pohovoru vzhledem k jeho zájmu ke studiu a volby oboru
vzdělání.
Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.
maximálně 10 bodů
Celkem za všechny části hodnocení je možné získat 100 bodů.
Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky, pokud
počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a
oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup a CZVV.
5.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou
(do 1. 3. 2021) doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou
v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. v platném znění upraveny podmínky pro konání
přijímací zkoušky podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných
opatření. Starší doporučení ŠPZ lze akceptovat pouze v případě, že výslovně
obsahují specifikaci podmínek pro přijímací zkoušky na SŠ. Více informací obsahuje
dodatek k přijímacímu řízení.

6.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Cizincům se při přijímacím řízení na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka promíjí.
Prokázání znalosti českého jazyka, která je nutná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání,
je však nezbytnou podmínkou pro přijetí ke vzdělávání a škola ji u těchto osob ověří
rozhovorem.
V případě dosažení základního vzdělání v zahraničí doloží uchazeč způsobilost ke studiu
potvrzením o absolvování nostrifikační zkoušky.
Více informací obsahuje dodatek k přijímacímu řízení.

7.

Pořadí uchazečů

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku
z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci
s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného
hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo
zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje
výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se
použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst.
3 školského zákona.
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy
jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,
rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
8.

9.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů. V případě
rovnosti bodů se umístí uchazeč s lepší úspěšností testů zadaných CENTREM.

Pohovor:
Žák, který se hlásí na studijní obor, žádá o prominutí zkoušky z českého jazyka a je
cizincem, prokáže schopnost porozumět psanému textu, komunikaci a znalosti
pravopisu českého jazyka pohovorem. Pokud uchazeč neprokáže znalost českého
jazyka ústní a písemnou formou, nebude přijat ke vzdělání na střední škole.
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Ústním zkouška z českého jazyka se koná v den řádného termínu přijímací zkoušky
(12. 4. 2021, případně 13. 4. 2021),
maximálně 30 bodů
Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud získá min. 10 bodů.
Bližší podrobnosti k organizaci přijímacího řízení a ukázkové úlohy budou zveřejněny formou
odkazu na: https://prijimacky.cermat.cz/

F) Kritéria pro přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené závěrečnou
zkouškou
1.
a)
b)
c)

Prospěch v předchozí škole:
Podmínkou přijetí je známka z chování velmi dobré.
Zohlední se prospěch ze všech předmětů za první pololetí z 8. ročníku ZŠ.
Maximální počet 85 bodů získá uchazeč za průměr prospěchu = 1,0 a za každé
zhoršení průměru o 0,14 bude odečteno 5 bodů.
d) Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.
e) Dále bude posouzena přihláška ke studiu a případně bude pozván uchazeč ještě
k ústnímu pohovoru.
maximálně 85 bodů
2.
Prémiové body:
 úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách
maximálně 5 bodů
 doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem
maximálně 10 bodů
Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.
3.

Pohovor:

Aktivitu posuzuje komise jmenovaná ředitelem školy a v případě nutnosti pozve
uchazeče k ústnímu pohovoru vzhledem k jeho zájmu ke studiu a volby oboru
vzdělání.
Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.
maximálně 10 bodů
4.


5.

6.
7.

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud
splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ.
pokud získá za prospěch v předchozí škole min. 10 bodů.
Žák, který se hlásí na učební obor a je cizincem, prokáže schopnost porozumět a
psanému textu, komunikaci a znalosti pravopisu českého jazyka pohovorem. Pokud
uchazeč neprokáže znalost českého jazyka ústní a písemnou formou, nebude přijat
ke vzdělání na střední škole.
V případě získání základního vzdělání v zahraničí žák doloží způsobilost ke studiu
potvrzením o absolvování nostrifikací.
O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů.

V Praze dne
Zpracoval: Ing. Renata Žďárská

Ing. Milan
Vorel
Digitálně podepsal Ing.
Milan Vorel
Datum: 2020.12.11
09:54:09 +01'00'

6

Schválil:
Ing. Milan Vorel
Ředitel školy

