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 Střední škola dopravy, obchodu a služeb  

Moravský Krumlov, příspěvková organizace  

 

 

 
Informace pro další kola přijímacího řízení  

 
2. kolo přijímacího řízení pro učební obory 

V souladu se zněním § 59 a následujících, zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy stanovil jako 

jediné kritérium pro 2. kolo přijímacího řízení pro všechny uchazeče do 
příslušných oborů vzdělávání a formy vzdělávání (kromě oboru Umělecký kovář 

a zámečník, pasíř), pořadí doručení přihlášek na školu, do celkového počtu 
přijímaných uchazečů.  

 
 
Obory vzdělávání s výučním listem 

 

Kód oboru Název oboru Délka 
studia 

Forma 
studia 

Počet 
žáků 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE 24 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 DE 24 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových 

vozidel 

3 DE 48 

33-56-H/01 Truhlář 3 DE 24 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 3 DE 12 

41-55-E/01 Opravářské práce 3 DE 14 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 DE 14 

65-52-H/01 Kuchař-číšník 3 DE 30 

23-55-H/02 Karosář 3 DE 24 

 
Zkrácené studium 

 

Kód oboru Název oboru Délka 
studia 

Forma 
studia 

Počet 
žáků 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

1 ZKRDE 15 

23-55-H/02 Karosář 1 ZKRDE 15 

23-51-H/01 Strojní mechanik 1 ZKRDE 15 
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3. kolo přijímací řízení oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

 
V souladu se zněním § 59 a následujících, zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 

řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy vyhlásil 3. kolo 
přijímacího řízení pro obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník; pasíř. 

Termín odevzdání přihlášek je stanoven na 16. května 2022. Pro talentové 
zkoušky jsou stanoveny termíny na úterý 24. června 2022  

a středu 25. června 2022. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 6  
a do zkráceného studia 13. 

 
Kritéria pro přijetí žáků ke studiu oboru Umělecký kovář a zámečník; 

pasíř 
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, u zkráceného studia prospěch v  
1. pololetí posledního ročníku střední SŠ 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  8. ročníku ZŠ, při shodě 
dále počet bodů za průměrný prospěch v 1. pololetí  8. ročníku ZŠ. Pro zkrácené 

studium je dalším kritériem průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního 
ročníku a při shodě dále počet bodů za průměrný prospěch v  

1. pololetí předposledního ročníku. 
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.  
f) Uchazeči o studium oborů vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16, odst. 9 Školského 

zákona (obory vzdělání Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce) 
musí k přihlášce doložit doporučení školského poradenského zařízení a souhlas 

zákonného zástupce žáka se zařazením do speciálního vzdělávání.  
 

 
V Moravském Krumlově dne 22. 4. 2022 

 
 

                     Ing. Jiří Psota 
          ředitel školy 


