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Jaké tříleté obory, jejichž úspěšným absolvováním získáte výuční list, u nás můžete 

studovat? 

 23-56-H/01 Obráběč kovů (více informací ZDE) 

 23-51-H/01 Strojní mechanik (více informací ZDE) 

 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (více informací ZDE) 

 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (více informací ZDE) 

 36-52-H/01 Instalatér (více informací ZDE) 

 69-51-H/01 Kadeřník (více informací ZDE) 

 23-55-H/01 Klempíř   

 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových (kolejových) vozidel (více informací ZDE)  

 66-53-H/01 Operátor skladování (více informací ZDE) 

 66-51-H/01 Prodavač (více informací ZDE) 

 36-64-H/01 Tesař (více informací ZDE) 

 33-56-H/01 Truhlář (více informací ZDE) 

 36-67-H/01 Zedník (více informací ZDE) 
 
Po úspěšném absolvování tříletého oboru, můžete pokračovat ve studiu oboru čtyřletého, dvouleté 
nástavby nebo jednoletého oboru. Informace o oborech, které můžete u nás dále studovat, naleznete 
na webu školy v sekci Pro uchazeče.   

 

Jak a kdy podat přihlášku na SŠŘ, Šumperk? 

 Začátkem roku 2023 obdržíte od ZŠ 2 formuláře přihlášek, na kterých základní škola uvede 

výpis hodnocení (známky z posledních vysvědčení), a 1 zápisový lístek (ten Vám ZŠ může 

vydat posléze, nejpozději však 15.3.2023).  

 Do 31.1.2023 ředitelka naší školy zveřejní na webu školy (ZDE) a na fyzické úřední desce (u 

vstupu do budovy školy) rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria 

přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

 Uchazeč podává dvě přihlášky ke studiu – oba formuláře přihlášky budou vyplněny stejně, 

vyplněny budou obě kolonky na dvě školy (nebo na jednu školu a dva obory). Vyplňujete 

totiž obě přihlášky, i když se hlásíte na stejnou školu, ale jiný obor. 

 Pro studium všech našich oborů (mino dvouletého oboru – Podnikání) je nezbytné absolvovat 

lékařkou prohlídku, jejíž výsledek (schopen/neschopen studia) lékař uvede přímo na 

přihlášce. Někteří praktičtí lékaři používají vlastní spec. formuláře, které k přihláškám 

přiložíte. Nám to nevadí, my si to připneme. 

 Nejpozději do 1.3.2023 zašlete přihlášku (přihlášky) na naši školu, adresa školy je: Střední 

škola řemesel, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk. Přihlášky můžete doručit 

také osobně (u vchodu do budovy vhodit do schránky, předat na recepci nebo na studijní 

odd. (úřední hodiny studijního odd. naleznete ZDE). Když dorazíte osobně, rádi Vás uvidíme. 

 Vzor vyplněných přihlášek naleznete spolu s vysvětlivkami ZDE. 
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Máte podanou přihlášku ke studiu tříletého oboru, co dál? 

 Naše studijní oddělení Vaši přihlášku zaeviduje a přidělí Vám registrační číslo. 

 Registrační číslo spolu s dalšími informacemi Vám zašleme poštou v  dopise do 31.3.2023.  

 Dokument s reg. číslem pečlivě uschovejte (ne příliš pečlivě, budete jej ještě potřebovat), 

číslo pro Vás bude důležité (viz dále). 

 V období od 22.4. do 30.4.2023 (přesný termín bude zveřejněn do konce ledna 2023 - viz 

výše) proběhne „přijímací řízení“ pro učební obory.  

 Dle zveřejněných kritérií ředitelka školy rozhodne o Vašem přijetí (držíme palce) či nepřijetí 

na tříletý obor.  

 Nejpozději dne 30.4.2022 (termín bude upřesněn také do konce ledna 2023) budou na webu 

školy (ZDE), na úřední desce zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro tříleté obory. Nyní 

hledáte své číslo v seznamech jednotlivých oborů. 

 

 Pokud jste se našli v seznamu přijatých uchazečů, gratulujeme.  

 Dopis o přijetí Vám zaslán nebude, důležitá je pro Vás tato informace na webu a na úřední 

desce.  

 Do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy a na úřední desce musíte 

ale na adresu školy odevzdat, doručit, poslat či přinést zápisový lístek, který Vám vydala ZŠ. 

 Tím je Vaše přijetí na naši školu ztvrzeno a my se budeme se těšit na setkání s Vámi 

(„rodičák“ a pak 1.9.2023 ). 

 

 Pokud jste se našli v seznamu nepřijatých uchazečů, nezoufejte. 

 Informaci o nepřijetí Vám zašleme formou dopisu a ode dne doručení „běží“ třídenní lhůta 

pro podání odvolání. 

 Potřebujete-li s odvoláním pomoci, kontaktuje naše studijní oddělení (tel. 583 320 117). Rádi 

Vám s administrativou a i dalším postupem poradíme, pomůžeme. 

 Navíc ředitelka školy může v případě volné kapacity oborů na naší škole rozhodnout o 

vyhlášení 2. kola (popř. 3. kola) přijímacího řízení. 

 

Tyto informace jsou primárně určeny pro uchazeče, kteří čerstvě absolvovali povinnou školní 

docházku, a jejich zákonné zástupce. Máte-li zájem o studium jakéhokoliv oboru na naší škole a 

nevycházíte ze základní školy, kontaktujte studijní oddělní, rádi Vám se vším poradíme.  

Přijímací řízení a termíny pro uchazeče o studium jednoletých oborů jsou totožné jako u oborů 

tříletých. Podrobnosti k přijetí najdete v kritériích přijímacího řízení, popř. kontaktujte studijní odd. 

(ZDE). 

https://www.skolasumperk.cz/podatelna

