
    Střední škola technická, 
Vysoké Mýto, Mládežnická 380 

  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  
2021/2022 

–učební obory 
 
Přijímání uchazečů ke vzdělání ve středních školách je správním řízením, které je v souladu se 
zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Další návaznosti upravuje vyhláška č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 
ve znění pozdějších předpisů a Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5.1.2021. 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PRO TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY DENNÍHO STUDIA LZE ZASLAT 
POŠTOU NEBO DONÉST OSOBNĚ DO 1.BŘEZNA 2021 na studijní oddělení STŘEDNÍ ŠKOLY 
TECHNICKÉ ve Vysokém Mýtě. Lze využít i poštovní schránku u vchodu do budovy školy. 
 

Podmínky přijetí ke vzdělávání na střední škole:  

 ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 
docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 
docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných 
schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti; 

 uchazeč o vzdělání je povinen podat přihlášku ke vzdělávání; 

 Náležitosti přihlášky:  

 přihláška musí obsahovat povinné údaje, musí být podepsána v souladu s platnou 
legislativou a opatřena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu; 

 přihláška musí obsahovat vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil 
nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy po 
splnění povinné školní docházky; 

 uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s 
výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede na přihlášce příslušný 
obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. K tomu 
použije platný formulář přihlášky pro přijímací řízení, v němž do kolonky 1. škola, resp. 
2. škola uvede příslušnou dvojici oborů vzdělání kat. L a H; 

 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí přiložit platné doporučení školského 
poradenského zařízení k uzpůsobení podmínky přijímacích zkoušek; 

 u uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území České republiky dle § 
20, odst. 4, školského zákona se v rámci přijímací zkoušky ověřuje znalost českého jazyka 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Znalost je ověřována písemným testem a 
ústním pohovorem. Je vyžadován doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o 
uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, 
vydaný zahraniční školou. 



 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok  

2021/2022 – učební obory 
 
1. Předpokládané počty přijímaných žáků 

 
Tříleté obory s výučním listem: 

Kód a obor vzdělání Název školního vzdělávacího programu Předpokládaný 
počet míst k přijetí 

23-51-H/01 Strojní mechanik 24 
23-52-H/01 Nástrojař 24 
23-68-H/01 Automechanik 48 
23-61-H/01 Autolakýrník 36 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 36 
33-59-H/01 Čalouník 24 
23-55-H/02 Karosář 36 

 
2. Termín a způsob odevzdání přihlášek ke vzdělávání 

Zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu 
nejpozději do 1. 3. 2021: 

a) osobně přímo na sekretariátu Střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380. Lze 
využít i poštovní schránku u vchodu do budovy školy. 

b) doporučeným dopisem na adresu: SŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto.  

V obou případech registrační číslo uchazeče obdrží zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce 
uchazeče písemně na adresu trvalého (příp. přechodného) pobytu. 

3. Náležitosti přihlášky 

Přihláška na všechny obory obsahuje potvrzený prospěch ze ZŠ (razítko a podpis), případně 
ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ. Zájemci o 1. ročník s již řádně 
dokončeným středním vzděláním předloží požadované informace z posledních dvou ročníků SŠ. 
Nezbytnou náležitostí přihlášky je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný 
obor studia. Lékařské potvrzení je vyžadováno pro všechny obory vyučované na SŠT Vysoké 
Mýto. 

 

4. Kritéria pro přijetí uchazeče na obory s výučním listem 
 
Přijímací zkouška se nekoná.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Kritéria pro přijetí: 
 Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání – maximum 272 bodů; 
 Průměr známek za pololetí ze ZŠ (za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) a 

hodnocení z profilových předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku: 
chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk; 

 Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče-
maximum 5 bodů. Hodnocení v dané oblasti se týká účasti na soutěžích na naší škole, 
umístění v jiných různých technických soutěžích atd. 

 Maximální počet bodů uchazeče o studium je 277 bodů; 
 Minimální počet bodů pro možné přijetí je 5 bodů. 
 V případě rovnosti bodů bude rozhodovat průměr z 1. pololetí 8. ročníku. 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení – nejpozději 30. 4. 2021 
 
5. Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy 
jejich pořadí a zveřejní (na webu školy) seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem 
uchazeče a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů 
odešle (předá) rozhodnutí o nepřijetí. 
 

Důležité! 
Pokud je uchazeč zveřejněn na seznamu přijatých uchazečů, je nutné, aby do 10 pracovních 
dnů od zveřejnění doručil na adresu SŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380 zápisový lístek. 
Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, bude místo obsazeno jiným uchazečem.  

 
Ředitelka školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu 
žáků. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení vyhlásí termín přijímacího řízení i termín, do kdy 
je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání, a způsob hodnocení uchazečů.  
 
 
 
Složení komise: 
 
1. Ing. Jitka Jiskrová, MBA - předsedkyně komise 
2. Mgr. Iva Suchánková - členka komise 
3. Mgr. Lenka Havlíková - členka komise 
4. Ing. Miloslav Tomášek - člen komise 
5. Michal Burian -člen komise 
 
 
Ve Vysoké Mýtě 29. 1. 2021 
 
 
 
 
        Ing. Jitka Jiskrová, MBA 
         ředitelka školy 


