STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO,
příspěvková organizace
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Kritéria přijímacího řízení
a počty přijímaných žáků do 1. ročníků
tříletých oborů vzdělání, ukončených výučním listem
pro školní rok 2022/2023

Termíny přijímacího řízení:
1. kolo přijímacího řízení proběhne v pátek 22. dubna 2022 ve SŠ technické Znojmo,
příspěvkové organizaci. Přijímací zkoušky se nekonají.
Tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem:
23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)
23-55-H/02 Karosář
23-56-H/01 Obráběč kovů
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-57-H/01 Autoelektrikář
33-56-H/01 Truhlář
36-52-H/01 Instalatér
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník

v počtu
v počtu
v počtu
v počtu
v počtu
v počtu
v počtu
v počtu
v počtu

6
8
21
21
12
12
21
14
19

žáků
žáků
žáků
žáků
žáků
žáků
žáků
žáků
žáků

Podmínky přijetí:
Pořadí žáků bude stanoveno podle průměrného prospěchu dosaženého v I. pololetí posledního
ročníku základní školy.
Při stejném výsledku rozhoduje menší počet horších známek (dostatečných, dobrých,…).
Podmínkou zahájení vzdělávání je ukončení povinné školní docházky, popřípadě úspěšné
ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. 4. 2022 na vývěsce SŠ technické
Znojmo, příspěvkové organizaci a na webových stránkách školy.

Ve Znojmě dne 10. 12. 2021

Mgr. Jiří Vojtěch, v.r.
ředitel školy

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO,
příspěvková organizace
Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 530 511 351, IČ: 00530506
podatelna@souuhelna.cz; www.uhlarka.cz; ID dat. schránky: rakd7rg

Kritéria přijímacího řízení
pro zkrácené studium 2022/2023
Zájemci o vzdělávání s výučním listem nebo maturitní zkouškou ve zkrácené formě studia
jsou povinni podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podepsanou uchazečem a doplnit ji
předepsanými přílohami:
•
•
•

úředně ověřená kopie výučního listu, maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského
diplomu
lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (a od školní lékařky, ke
které budou pozvaní jen přijatí uchazeči)
cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a
nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR

Zkrácená forma studia:
36-52-H/01 Instalatér
36-64-H/01 Tesař

v počtu 7 žáků
v počtu 7 žáků

KRITÉRIA
•

uchazeči budou přijímáni ke studiu podle:
pořadí došlých, řádně vyplněných přihlášek

•

zájmu uchazeče o zvolený obor (např. účast ve školních soutěžích a olympiádách,
motivační dopis, jiné mimoškolní aktivity)

Pokud škola obdrží v daném termínu pro vámi zvolený obor více přihlášek, než povoluje jeho
kapacita, přijímací komise určí pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií a případně i na
základě výsledků ústního pohovoru.
Obecné informace k přijímacímu řízení:
Přihlášku ke studiu do 1. kola přijímacího řízení je nutné odevzdat osobně nebo doručit
poštou nejpozději do 1. března 2022.
Uchazečům o studium bude dopisem oznámeno registrační číslo a další podrobnosti ohledně
nástupu ke studiu na adresu, kterou uvedl v přihlášce.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce SŠ technické Znojmo, příspěvkové
organizaci a na webových stránkách školy po přijímacím řízení, nejdříve od 22. dubna 2022.
Uchazeči zkráceného studia zápisový lístek NEODEVZDÁVAJÍ.
Ve Znojmě dne 10. 12. 2021

Mgr. Jiří Vojtěch, v.r., ředitel školy

