
KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ DLE OBORŮ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 
 

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se 

stanovují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,  

ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel SŠTZ Mohelnice 1. kolo přijímacího řízení 

pro školní rok 2016/2017. 

 

 

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou:  
 

Termín podání přihlášek uchazečů: do 15. 3. 2016 

 

Čtyřleté denní studium: 

Kód oboru Název oboru 
Počet přijímaných 

uchazečů 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 1 třída 

 

Přijímací zkoušky proběhnou formou centrálně zadávaných jednotných testů. 

 

Řádný termín dne 15. 4. 2016 v 8:00 hodin v budově Střední školy technické 

a zemědělské v Mohelnici, 1. máje 2. 

Náhradní termín dne 13. 5. 2016 v 8:00 hodin v budově Střední školy technické 

a zemědělské v Mohelnici, 1. máje 2. 

 

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky. 

 

Žáci jsou přijímáni na základě následujících kritérií: 

 

1) posouzení prospěchu žáka ze ZŠ (součet průměrných prospěchů na vysvědčení za 2. 

pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku zaokrouhlený na 2 

desetinná místa) - váha 80%  

 

2) výsledek jednotného testu z českého jazyka a literatury – váha 10%  

 

3) výsledek jednotného testu z matematiky – váha 10%  

 

4) posouzení zdravotní způsobilosti žáka (potvrzení od lékaře na přihlášce) 

 

 

Pokud budou shodná pořadí, rozhoduje lepší známka z matematiky, pak z fyziky, českého 

jazyka a cizího jazyka.   

Uchazeči budou podle zájmu přijímáni tak, aby došlo k optimálnímu naplnění třídy vzhledem 

ke skupinám v odborném výcviku. 

 

 



Obory středního vzdělání s výučním listem: 
 

Termín podání přihlášek uchazečů: do 15. 3. 2016 

 

Tříleté denní studium 

Kód oboru Název oboru 
Počet přijímaných 

uchazečů 

23-52-H/01 Nástrojař 0,5 třídy 

23-56-H/01 Obráběč kovů 0,5 třídy 

26-51-H/01 Elektrikář 1 třída 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 1 třída 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář (provoz farmy a chov koní) 0,5 třídy 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář (kovář a podkovář) 0,5 třídy 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (opravář – řidič a svářeč) 1 třída 

 

Přijímací zkoušky se nekonají.   

 

Přijímací řízení se koná dne 22. 4. 2016. 

 

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky. 

 

Žáci jsou přijímáni na základě následujících kritérií: 

- posouzení průměrného prospěchu žáka za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 

- posouzení zdravotní způsobilosti žáka (potvrzení od lékaře na přihlášce) 

Pokud budou shodná pořadí, rozhoduje lepší známka z matematiky, pak z fyziky, českého 

jazyka a cizího jazyka.   

Uchazeči budou podle zájmu přijímáni tak, aby došlo k optimálnímu naplnění tříd vzhledem 

ke skupinám v odborném výcviku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nástavbové studium: 
 

Termín podání přihlášek uchazečů: do 15. 3. 2016 

 

Dvouleté denní studium 

Kód oboru Název oboru 
Počet přijímaných 

uchazečů 

23-43-L/51 Provozní technika  0,5 třídy 

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik  0,5 třídy 

64-41-L/51 Podnikání  1 třída 

 

Přijímací zkoušky proběhnou formou přijímacího dotazníku. 

 

Termín přijímací zkoušky dne 22. 4. nebo 25. 4. 2016 v 8:00 hodin v budově Střední 

školy technické a zemědělské v Mohelnici, 1. máje 2. 

 

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování oboru poskytujícího vzdělání s výučním listem.  

Návaznost oborů vzdělání je stanovena Nařízením vlády 689/2004 Sb. a 224/2007 Sb., 

v platném znění. 

Žáci jsou přijímáni na základě následujících kritérií: 

- vyhodnocení přijímacího dotazníku 

Dotazníkem formou testu bude posouzena úroveň oborového zaměření uchazeče (test 

posuzuje schopnost žáka řešit oborové úkoly a problémy). 

- u žáků, kteří jsou v posledním ročníku oboru poskytujícího střední vzdělání s výučním 

listem (učební obory), posouzení průměrného prospěchu za 1. pololetí školního roku 

2015/2016 

u absolventů středního vzdělání s výučním listem posouzení průměrného prospěchu 

za 2. pololetí posledního ročníku 

(bude sestaveno pořadí žáků dle průměrného prospěchu) 

- posouzení zdravotní způsobilosti žáka (potvrzení od lékaře na přihlášce u oborů Provozní 

technika a Mechanik elektrotechnik) 

 

Pokud budou shodná pořadí, rozhoduje lepší známka z matematiky, pak z fyziky, českého 

jazyka a cizího jazyka.   

Uchazeči budou podle zájmu přijímáni tak, aby došlo k optimálnímu naplnění tříd. 

 
 

Ukončení tříletého oboru vzdělání s výučním listem musí přijatý uchazeč, navštěvující  

ve školním roce 2015/2016 třetí ročník, doložit závěrečným vysvědčením a výučním listem 

nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, řediteli školy. V opačném případě nebude moci 

do prvního ročníku nastoupit. 

 

 

Další kola budou probíhat v termínech určených ředitelem SŠTZ Mohelnice v návaznosti 

na zájem o zvolený obor, volná místa do plánovaných počtů žáků a jejich maximálního 

naplnění. 

 

 

V Mohelnici dne 25. ledna 2016     Mgr. Jiří Ženožička v. r.  

      ředitel školy 


