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Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení do prvního
ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok
2021/2022
V souladu zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná
škola Třineckých železáren,
vyhlašuje
třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů
vzdělání pro školní rok 2021/2022
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE MATURITNÍCH A VÝUČNÍCH OBORŮ:
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků podle kritérií školního prospěchu.
Školní přijímací zkoušku uchazeč nekoná. Výsledek v přijímacím řízení je stanoven podle
výsledků školního prospěchu, viz. dále stanovená kritéria.
Uzávěrka druhého kola přijímacího řízení je 30. července 2021 v 15.00 hodin. Přihlášky
odevzdejte prostřednictvím pošty nebo doručte osobně na sekretariát ředitele školy.
Na přihlášce ke vzdělávání – studiu ve střední škole musí být vyplněn Závěr o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání (potvrzení lékaře), v opačném případě musí být přihláška
vrácena k doplnění. (Netýká se oboru Provoz a ekonomika v průmyslu 37-41-M/01
a Provozní technika 23-43-L/01).
Termín pro možnost nahlédnutí do spisu stanovil ředitel školy na den 2.8.2021 od 7.00 do
8.00 hod. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 2.8.2021 na www.sostrinec.cz a na úřední
desce v budově školy.
Upozorňujeme, že proti případnému rozhodnutí o nepřijetí může zákonný zástupce
nezletilého uchazeče, popř. zletilý uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí řediteli školy.
Svůj úmysl vzdělávat se na střední odborné škole Třineckých železáren potvrdí zletilý
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli
školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o přijetí. V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené době
se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.
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Rozhodnutí o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů v 3. kole přijímacího řízení

RVP – UVÁDÍ SE DO PŘIHLÁŠKY

ŠVP – NÁZEV OBORU

KÓD

POČET
ŽÁKŮ

26-41-M/01

5

21-43-L/01

5

23-44-L/01

5

37-41-M/01

5

26-51-H/02
21-52-H/01
36-52-H/01
65-51-H/01
23-56-H/01

5
0
3
8
0

66-53-H/01

0

23-51-H/01

5

4LETÝ MATURITNÍ OBOR
ELEKTROTECHNIKA
HUTNÍK OPERÁTOR
MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
PROVOZ A EKONOMIKA
DOPRAVY
3LETÝ VÝUČNÍ OBOR
ELEKTRIKÁŘ-SILNOPROUD
HUTNÍK
INSTALATÉR
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
OBRÁBĚČ KOVŮ

AUTOMATIZOVANÉ
SYSTÉMY A IT
ŘÍZENÍ KVALITY
V METALURGII
LOGISTIKA A EKONOMIKA
V PRŮMYSLU

STROJNÍ MECHANIK

ELEKTRIKÁŘ-SILNOPROUD
HUTNÍK
INSTALATÉR
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
OBRÁBĚČ KOVŮ
LOGISTIKA SKLADOVÁNÍ A
DOPRAVY
STROJNÍ MECHANIK

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ
SLUŽBY
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
STROJÍRENSKÉ PRÁCE

STRAVOVACÍ A
UBYTOVACÍ SLUŽBY
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
STROJÍRENSKÉ PRÁCE

65-51-E/01

0

75-41-E/01
23-51-E/01

0
0

PROVOZNÍ TECHNIKA

23-43-L/51

25

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

3LETÝ MATURITNÍ OBOR
(DÁLKOVÉ)
PROVOZNÍ TECHNIKA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
LÁNSKÁ 132, 739 61 TŘINEC – KANADA
__________________________________________________________________________________________

KRITÉRIA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

4 leté obory ukončené maturitní zkouškou:
1. součet bodu za známky z předmětů český jazyk, matematika a fyzika za 1. pololetí
předposledního ročníku povinné školní docházky a 1. pololetí posledního ročníku
povinné školní docházky;
(výborný – 8 bodů, chvalitebný – 6 bodů, dobrý – 4 body, dostatečný – 2 body)
2. v případě shodného počtu bodů rozhoduje prospěch v tomto pořadí:
- průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku pov. školní docházky
- průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku pov. školní docházky
- míra zlepšení nebo zhoršení prospěchu mezi předposledním a posledním
ročníkem povinné školní docházky
3. naplnění třídy dle pořadí získaných bodů do stanoveného počtu žáků

3 leté obory ukončené závěrečnou zkouškou:
1. součet bodu za známky z předmětů český jazyk, matematika a fyzika (u oboru
Kuchař-číšník místo fyziky známka z cizího jazyka) za 1. pololetí předposledního
ročníku povinné školní docházky a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní
docházky;
(výborný – 8 bodů, chvalitebný – 6 bodů, dobrý – 4 body, dostatečný – 2 body)
2. v případě shodného počtu bodů rozhoduje prospěch v tomto pořadí:
- 1. pololetí posledního ročníku pov. školní docházky bez známky „nedostatečná“
- průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku pov. školní docházky
- průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku pov. školní docházky
3. naplnění třídy dle pořadí získaných bodů do stanoveného počtu žáků
3 leté E obory ukončené závěrečnou zkouškou:
1. součet bodů za známky z předmětů český jazyk, matematika, občanská nauka a
výtvarná výchova za 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku
základní, speciální základní školy nebo praktické střední školy;
(výborný – 8 bodů, chvalitebný – 6 bodů, dobrý – 4 body, dostatečný – 2 body)
2. v případě shodného počtu bodů rozhoduje prospěch v tomto pořadí:
- 1. pololetí posledního ročníku základní, speciální nebo praktické střední školy
- průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku základní, speciální základní
školy nebo praktické střední školy
- průměrný prospěch za 2. pololetí posledního ročníku základní, speciální nebo
praktické školy
3. naplnění třídy dle pořadí získaných bodů do stanoveného počtu žáků

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
LÁNSKÁ 132, 739 61 TŘINEC – KANADA
__________________________________________________________________________________________

3 leté dálkové studium „Provozní technika“ ukončené maturitní zkouškou:
Absolventi:
1. doložení výučního listu v technickém oboru, vysvědčení o závěrečné zkoušce,
vysvědčení z 3. ročníku střední školy
2. součet bodů za známky z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk za 2. pololetí
3. ročníku výučního oboru
(výborný – 8 bodů, chvalitebný – 6 bodů, dobrý – 4 body, dostatečný – 2 body)
3. v případě shodného počtu bodů rozhoduje:
- průměrný prospěch za 2. pololetí 3. ročníku výučního oboru
4. naplnění třídy dle pořadí získaných bodů do stanoveného počtu žáků
Žáci, kteří ukončují v tomto školním roce studium závěrečnou zkouškou:
1. součet bodů za známky z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk za 1. pololetí
3. ročníku výučního oboru
(výborný – 8 bodů, chvalitebný – 6 bodů, dobrý – 4 body, dostatečný – 2 body)
2. v případě shodného počtu bodů rozhoduje:
- průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku výučního oboru
3. naplnění třídy dle pořadí získaných bodů do stanoveného počtu žáků
Nástup do prvního ročníku je podmíněn předložením úředně ověřené kopie výučního listu
-

lékařské potvrzení není podmínkou

V Třinci 30. června 2021

Mgr. Aleš Adamus v.r.
ředitel školy

