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              Střední škola dopravy, obchodu a služeb         

                   Moravský Krumlov, příspěvková organizace 
 
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2018/2019 – 2. kolo 
 

Přijímací zkoušky do prvních ročníků oborů vzdělání s výučním listem 

otevíraných a s maturitní zkouškou od 1. 9. 2018 na Střední škole 

dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

s výjimkou talentové zkoušky do oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký 
kovář a zámečník se v dalších kolech přijímacího řízení nekonají. Přihlášky 

ke vzdělání odevzdejte do 15.5.2018. Ředitel školy stanovil pro 3. kolo 

přijímacího řízení 2 termíny talentové zkoušky  

pro obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 

čtvrtek 10.5. 2018 

pátek 11.5. 2018 

1. Kritéria pro přijetí žáků ke studiu oborů vzdělání s výučním 

listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou: 

a)  Hodnocení předchozího vzdělávání (podle § 60 odst. 

13 písmeno a) Zákona o předškolním, základním, 

středním, vyšším a jiném vzdělávání – školský zákon): 

 - počet bodů za průměrný prospěch v 1. pololetí 
z 9. ročníku ZŠ  vypočítaný na dvě desetinná místa, 

b)  Hodnocení dalších skutečností (podle § 60 odst. 13 

písmeno d) Zákona o předškolním, základním, středním, 

vyšším a jiném vzdělávání – školský zákon), které 

osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče: 

 počet bodů za účast na olympiádách (z ČJ, AJ, NJ, 

M, F, CH) v průběhu studia na předchozí základní škole 

na úrovni okresního, krajského a celostátního kola – 

účast na olympiádách doložte společně s přihláškou 

ke studiu. 

c)  Pořadí uchazečů bude sestaveno na základě získaného 

počtu bodů od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu.  
d)  V případě, že uchazeči budou mít stejný počet bodů, je 

dalším kritériem pro přijetí  počet bodů za průměrný 

prospěch z 2. pololetí z 8. ročníku ZŠ, při shodě dále 

počet bodů za průměrný  prospěch v 1.pololetí z 

8.ročníku ZŠ. 

e) Talentová zkouška pro učební obor Umělecký 

kovář a zámečník se skládá z testu všeobecných 

znalostí a kresby. Maximální počet získaných bodů je 

sto. Aby uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky, 

musí dosáhnout minimálně 40 bodů. 
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f)       Uchazeči o studium oborů vzdělání s výučním listem 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 9, 

odst. 1 Vyhlášky č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve znění pozdějších předpisů musí k přihlášce doložit 

doporučení školského poradenského zařízení a souhlas 

zákonného zástupce žáka se zařazením do speciálního 

vzdělávání.  

 

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v dalších kolech 
přijímacího řízení 

   
23-51-

H/01 
Strojní mechanik 3 DE 4 

33-56-

H/01 
Truhlář 3 DE 4 

65-52-

H/01 
Kuchař-číšník 3 DE 8 

82-51-

H/01 

Umělecký kovář a zámečník, 

pasíř 
3 DE     6 

41-54-

H/01 
Podkovář a zemědělský kovář 3 DE 6 

23-55-

H/02  
Karosář 3 DE 11 

23-56-

H/01 
Obráběč kovů 3 DE 5 

64-41-

L/51 
Podnikání 2 DENA 5 

63-41-

M/01 
Ekonomika a podnikání 4 DE 15 

39-41-

L/01 
Autotronik 4 DE 25 

 

   

3.  Na odvolání nebude ponecháno žádné volné místo. 

4.  Předpokladem pro přijetí uchazeče je lékařský posudek  

  o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro daný obor vzdělání 

(s výjimkou oboru Ekonomika a podnikání, kde lékařský posudek není 

požadován). 

 
 

 

 

Počet bodů za průměrný prospěch a účast na olympiádě: 

 
Průměrný 
prospěch 

Počet bodů Účast na soutěži/ 
olympiádě 

Počet bodů 

1,00 – 1,10 80 2 x a vícekrát 20 

1,11 – 1,20 76 1 x 10 

1,21 – 1,30 72 

1,31 – 1,40 68 

1,51 – 1,60 60 
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1,61 – 1,70 56 

1,71 – 1,80 52 

1,81 – 1,90 48 

1,91 – 2,00 44 

2,01 – 2,10 40 

2,11 – 2,20 36 

2, 21 – 2,30 32 

2,31 – 2,40 28 

2,41 – 2,50 24 

2,51 – 2,60 20 

2,61 – 2,70 16 

2,71 – 2,80 12 

2,81 – 2,90 8 

2,91 – 3,00 4 

větší než 3,00 0 

 

 
 

II. Zkrácené studium 
Do zkrácené formy studia se přijímací zkouška nekoná, podmínkou přijetí 

je ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou v jiném oboru 

vzdělání nebo na gymnáziu. Vysvědčení o maturitní zkoušce předloží 

uchazeč neprodleně po jejich vydání, nejpozději do dne, kdy se stane 

žákem školy. 

Podmínkou přijetí do zkráceného studia je zdravotní způsobilost ke 

vzdělávání v oboru potvrzená lékařem. 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 
23-68-

H/01 

Mechanik opravář motorových 

vozidel 
1 ZKRDE 2 

23-55-

H/02 
Karosář 1 ZKRDE 5 

Ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení k naplnění 

předpokládaného stavu žáků podle konkrétní situace naplněnosti 

jednotlivých oborů. 

 

V Moravském Krumlově dne 30. 4. 2018 

 

 

Ing. Jiří Psota, v.r.

  

         ředitel školy 


