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Kritéria pro jednoleté učební obory vzdělání – zkrácená forma vzdělávání: 
 
 23-51-H/01 Strojní mechanik (kombinovaná forma)     
 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (kombinovaná forma)     
 36-64-H/01 Tesař (kombinovaná forma)      
 36-67-H/01 Zedník  (kombinovaná forma) 
 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení (denní forma) 
                
Jednotná přijímací zkouška se u těchto oborů vzdělání nekoná. 
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle splnění kritérií až do naplnění kapacity daného oboru. 
 
Termín přijímacího řízení do jednoletých oborů vzdělání je 22. dubna 2023. 

Podmínky zařazení uchazeče do přijímacího řízení: 
 
 Úspěšné ukončení vzdělávání na střední škole - doložení úspěšného ukončení požadovaného 

vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem nebo oboru středního vzdělání  
s maturitní zkouškou. Uchazeči posledních ročníků doloží doklad o ukončeném vzdělání až 
po úspěšném absolvování daného oboru vzdělání, a to nejpozději do 30.9.2023. 
 

 U oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik je podmínkou absolvování oboru podobného 
zaměření na střední škole. Uchazeči o tento obor vzdělávání musí mít svářecí průkaz na 
svařování kovových materiálů v ochranné atmosféře CO2, nebo musí tento kurz absolvovat 
navíc (tj. celkem cca 21 pracovních dnů navíc). 

 U oboru 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení je podmínkou úspěšné absolvování 
oboru 36-52-H/01 Instalatér nebo 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení. Vzdělávání v tomto oboru bude probíhat denní formou (tzn. 4 
dny odborného výcviku a 1 den teorie za týden). 

 Uchazeči o vzdělávání musí mít lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke vzdělávání 
v daném oboru na přihlášce ke studiu na střední škole. 

Podmínkou otevření jednoletého oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů – o otevření 
oboru rozhodne ředitelka školy na základě posouzení počtu přihlášených uchazečů. Maximální 
počet žáků ve třídě je dán kapacitou výuky odborného výcviku. 

 
Kritéria přijímacího řízení: 
Z důvodu zajištění objektivnosti přijímacího řízení pro uchazeče různých úrovní  
a oborů vzdělání budou uchazeči přijímáni v pořadí podle splnění následujících kritérií až do 
naplnění kapacity daného oboru.  

 V případě převisu zájmu uchazečů nad povolenou kapacitu třídy v daném oboru rozhoduje 
celkový průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku (tzn. u absolventů oborů 
ukončených výučním listem za 1. pololetí 3. ročníku školního roku 2022/2023, u absolventů 



 

 

oborů ukončených maturitní zkouškou z 1. pololetí 4. ročníku školního roku 2022/2023). 
V případě shody rozhoduje průměrný prospěch za 1. pololetí školního roku 2021/2022. 

 V případě uchazečů, kteří ukončili vzdělávání na střední škole v dřívějších letech, bude 
posuzován prospěch za 2. pololetí absolvovaného posledního ročníku.  

 V rámci přijímacího řízení nesmí být posuzován průměrný prospěch za 2. pololetí školního 
roku 2019/2020 (bude posuzován průměrný prospěch v 1. pololetí). 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny na 
www.skolasumperk.cz v záložce Přijímací řízení  a  na veřejně přístupném místě – úřední 
desce školy u vchodu do budovy na adrese Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk v den přijímacího 
řízení, tj. 22. 4. 2023. 

 
 
 
 
 
 
V Šumperku dne 24. 1. 2023       Mgr. Irena Jonová  

ředitelka školy 
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