
 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/22  

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22  do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní 
zkouškou, do nástavbového studia, nebo pro maturitní obory v 4 leté denní a 

kombinované formě vzdělávání  

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, ČTYŘLETÉ OBORY DENNÍHO STUDIA A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
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 střední školy po 
splnění povinné školní docházky (u nástavbového studia SŠ); 

 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.  



 

 Kritéria přijetí ke studiu v 1. kole přijímacího řízení – způsob hodnocení a přijetí:  

 Jednotná přijímací zkouška se nekoná. Koná se školní přijímací zkouška, ale pouze 
za předpokladu, že počet přihlášek bude vyšší než předpokládaný počet 
přijímaných žáků.  

Důležité upozornění: Pokud bude počet přihlášek nižší nebo roven počtu přijímaných žáků, 
školní přijímací zkouška se ruší. Budou přijati všichni žáci, kteří si podali přihlášku. Ti pak 
odevzdají zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o 
přijetí. Informace o zrušení přijímacích zkoušek bude zveřejněna na webových stránkách 
školy nejpozději dne 8. března 2021.  

Zároveň tuto informaci obdrží bezodkladně jednotliví uchazeči a jejich zákonní zástupci. Školní 
přijímací zkouška (při převisu přihlášek) se skládá ze souhrnného testu zahrnující učivo 
základní školy z předmětů český jazyk a literatura a matematika.  

Test se skládá z 20 otevřených a uzavřených úloh. Test neosahuje učivo nad rámec Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování stačí 
zvládnuté učivo základní školy. Povolenými pomůckami při konání testů je propisovací tužka. 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou 
doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů 
prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Doba na vypracování testu je 
stanovena na 60 minut. Žák může získat z testu maximálně 100 bodů. 

V případě uzavření škol z důvodu nařízení Vlády ČR se bude test konat distanční formou.  
V případě, že nemůže žák konat test distanční formou, lze v odůvodněných případech při 
respektování aktuálních vládních nařízení hygienické povahy, konat test ve škole. Uchazeči, 
kteří nemají přístup na internet nebo nedisponují vlastním počítačem či notebookem, vykonají 
zkoušku prezenční formou ve škole za dodržení požadovaných hygienických předpisů. Po 
podání přihlášky budou všichni uchazeči kontaktováni jednotlivě s dotazem na posouzení 
jejich možností vykonání zkoušky. Podmínky pro vykonání zkoušky budou vytvořeny 
individuálně pro každého uchazeče tak, aby se uchazeč mohl zkoušky zúčastnit.  

Ostatní kritéria přijímací zkoušky: Další body získává žák dle stanovených kritérií uvedených v 
níže přiložené tabulce. Účast v uvedených soutěžích se dokládá kopií diplomu, odkazem na 
webové stránky soutěže či jiným prokazatelným způsobem. Účast v soutěži nesmí být starší 
než tři roky. V předmětech matematika a český jazyk a literatura se započítává nejlepší známka 
dosažená v posledních dvou doložených ročnících základní školy (u nástavbového studia  v 
posledních dvou doložených ročnících střední školy). Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 
2019/2020 se nezapočítává. V případě, že žák nebude v některém z pololetí hodnocen, 
započítává se známka z jediného hodnoceného pololetí. 

 

 

 



Celkové bodové hodnocení dle ostatních kritérií: 

 

Žák může získat v rámci ostatních kritérií maximálně 80 bodů. Celkově uchazeč může získat v 
rámci všech kritérií 180 bodů. Způsob přijímání žáků: Žáci budou v 1. kole přijímacího řízení 
přijímáni na základě pořadí získaného počtu bodů. V případě dosažení stejného počtu bodů 
při naplnění kapacity počtu přijímaných žáků zvoleného oboru rozhoduje vyšší počet bodů 
dosažených v součtu bodů z předmětů český jazyk a literatura a matematika. V případě zrušení 
školní přijímací zkoušky budou přijati všichni uchazeči. Termíny konání školní přijímací 
zkoušky: 

Termíny případného vykonání  školní přijímací zkoušky pro 1. kolo: 

řádný termín        6. 4. 2021 

1. náhradní termín  5. 5. 2021   (platí po předchozí písemné omluvě ředitelce školy) 

2. náhradní termín  6. 5. 2021   (platí po předchozí písemné omluvě ředitelce školy) 

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení je stanoven  do 30. 4. 2021. 

(termín vyhlášení výsledků pro náhradní termín je stanoven na 12.5) 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího 
řízení, pokud k přihlášce doloží platné doporučení školského poradenského zařízení, v němž 
jsou konkrétní úpravy stanoveny 

Odevzdání zápisového lístku: 

Dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) § 60g, odst. 6 svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli 
školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě 
předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 



Počet přijímaných žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: 

 23-41-M/01 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - VE STROJÍRENSTVÍ    

Počet přijímaných žáků: 87 

 Počet míst pro odvolání: 3 

 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA CNC STROJE a 23-51-
H/01 Strojní mechanik  - kombinace oborů L a H 

Počet přijímaných žáků: 33 

Počet míst pro odvolání: 3 

Novinkou je možnost získání maturity i výučního listu u oboru 23-44-L/01 MECHANIK 
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA CNC STROJE a učebního oboru 23-51-H/01 Strojní 
mechanik 

 23-43-L/51 – PROVOZNÍ TECHNIKA – dvouletý nástavbový obor 

Dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou je určen pro chlapce i 
děvčata s úspěšně ukončenou závěrečnou zkouškou ve tříletém strojírenském 
učebním oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., popř. obsahově příbuzných 
oborů.  Termín školní přijímací zkoušky (vč. náhradních termínů) pro nástavbové obory 
je stanoven na stejný termín jako u čtyřletých maturitních oborů. Uchazeči, kteří budou 
přijati do nástavbového studia, jsou povinni doložit doklady o získání příslušného 
stupně středního vzdělání, zápisový lístek nepředkládají. 

Počet přijímaných žáků: 28 

Počet míst pro odvolání: 2 

Další kola přijímacího řízení může ředitelka vyhlásit  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. V 
případných dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotnou ani školní 
přijímací zkoušku. V dalších kolech přijímacího řízení se budou zohledňovat pouze výsledky 
ostatních kritérií. Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) 
stejným způsobem jako v kole prvním. 

                                                                                                                     Ing. Jitka Jiskrová MBA                                                                                                                                                                                 
ředitelka školy 

Příloha: Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-43073/2020-3 
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