
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

2. kolo 

Základní informace: 

Uchazeči budou přijímáni v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona 

č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s § 60 a 61 zákona 

č. 561/2004 Sb. ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou 

č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 

2019/2020, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na 

středních školách. 

 

Počty přijímaných žáků: 

Kód oboru Název oboru Název ŠVP 

Počet 

přijímaných 

uchazečů 

maturitní obory 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač Programování CNC strojů 12 

34-42-M/01 Obalová technika Grafika a design 9 

23-41-M/01 Strojírenství 
Počítačová grafika a CNC technika   

Řízení kvality 
18 

učební obory 

26-51-H/01 Elektrikář 
Elektrikář pro elektronická  

a elektrotechnická zařízení 
6 

23-68-H/01 
Mechanik opravář 

motorových vozidel 
Automechanik 2 

23-52-H/01 Nástrojař 
  

5 

23-56-H/01 Obráběč kovů 
  

4 

23-51-H/01 Strojní mechanik Zámečník 1 

31-57-H/01 Výrobce textilií 
  

5 

36-67-H/01 Zedník 
  

4 

66-52-H/01 Aranžér 
  

4 

69-51-H/01 Kadeřník 
  

1 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 
  

2 

 

 



 

 

 

 

Přihlášky do 2. kola musí být doručeny nejpozději do 3. července 2020. 

 

Kritéria přijetí: 

 
Maturitní obory: 

 

Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném bodovým hodnocením: 

 

1. Bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky. Maximální počet získaných bodů 100 

(50 bodů z testu z českého jazyka, 50 bodů z testu z matematiky). Uchazeči dodají výpis 

výsledků Jednotné přijímací zkoušky.  

 

2. Bodové hodnocení klasifikace uchazeče z předmětů na vysvědčení: český jazyk, 

matematika, hlavní cizí jazyk za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku základní 

školy.  

 

Bodové hodnocení: 

 

známka 1 2 3 4 5 

body 7 5 3 1 0 

 

Takto je možné získat maximálně 63 bodů. 

 

Tyto body se připočítají k bodům za testy. Ve výsledném hodnocení je tedy možné získat 

maximálně 163 bodů. Podle celkového počtu bodů, které uchazeč získá se stanoví pořadí 

přihlášených uchazečů v daném oboru. Při rovnosti bodů je v pořadí uchazečů lépe umístěn ten 

uchazeč, který získal více bodů z testů jednotné zkoušky. 

 

 

Učební obory: 

 

Přijímací zkoušky se nekonají. Pořadí uchazečů se v jednotlivých učebních oborech určuje 

podle prospěchu na základní škole, které vychází z průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí 

předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Nejprve jsou v pořadí uvedeni 

žáci, kteří vycházejí z 9. ročníku ZŠ, dále z 8. ročníku ZŠ a nakonec žáci vycházející ze 

7. ročníku ZŠ. V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhoduje prospěch za 1. pololetí 

posledního ročníku ZŠ. 

 

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele: 

 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 8. července 2020. 

 

Podle dosažených výsledků jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy 

jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. 

 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 

písemně rozhodnutí o nepřijetí. 

 



Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitele o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví 

pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě a na internetových 

stánkách školy www.ssst.cz. 

 

Zápisové lístky: 

 
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se skutečně žákem příslušného oboru vzdělávání na dané 

střední škole slouží zápisový lístek. 

 

Přijatí uchazeči nástavbového studia zápisový lístek nepodávají. Pouze se dostaví na sekretariát 

školy a vyplní evidenční list žáka. 

 

Uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá 

zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle 

místa trvalého pobytu uchazeče. 

 

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději 

do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné 

škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, zanikají posledním dnem 5 denní lhůty 

právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na této škole. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; toto neplatí v případě, že chce uchazeč 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat dodatečně na základě odvolání. 
 

 

Ve Strakonicích dne 22. 6. 2020      

 

 

Ing. Miloslav Pileček 

                                                                                                                  ředitel školy 

http://www.ssst.cz/

