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Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve
střední škole pro školní rok 2022/2023
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, stanovil ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední
odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, Kanada, Třinec, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a tato
kritéria přijímacího řízení:
Kód a název oboru
RVP – uvádí se do přihlášky
(ŠVP – název oboru)
ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBOR
26-41-M/01 Elektrotechnika
(Automatizované systémy a IT)
21-43-L/01 Hutník operátor
(Řízení kvality v metalurgii)
23-44-L/01 Mechanik strojů
a zařízení
37-41-M/01 Provoz a ekonomika
dopravy (Logistika a ekonomika v
průmyslu)
TŘÍLETÉ VÝUČNÍ OBORY
26-51-H/01 Elektrikář-silnoproud
21-52-H/01 Hutník
36-52-H/01 Instalatér
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
(Logistika skladování a dopravy)
65-51-E/01 Stravovací a
ubytovací služby
75-41-E/01 Pečovatelské služby
23-51-E/01 Strojírenské práce
TŘÍLETÝ MATURITNÍ OBOR
(DÁLKOVÉ STUDIUM)
23-43-L/51 Provozní technika

počet
žáků
10
10
10
15
počet
žáků
3
5
5
5
5
5
5
3
3
3
počet
žáků
58

kritéria

Průměrný redukovaný prospěch z předposledního ročníku a 1. pololetí
z posledního ročníku (bodové hodnocení v příloze).
Přijímací zkoušku uchazeč nekoná.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (netýká se oboru
Provoz a ekonomika dopravy)
kritéria
Průměrný redukovaný prospěch z předposledního ročníku a 1. pololetí
z posledního ročníku) bodové hodnocení v příloze).
Přijímací zkoušku uchazeč nekoná.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Průměrný redukovaný prospěch Počet bodů za hodnocení na vysvědčení
z předposledního ročníku a 1. pololetí z posledního ročníku (bodové
hodnocení v příloze).
Přijímací zkoušku uchazeč nekoná.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Doporučení z Pedagogicko - psychologické poradny.
kritéria
Ke studiu se může přihlásit žák 3. ročníku nebo absolvent oboru vzdělání
s výučním listem (s kódem H).
Uchazeč předloží výuční list a vysvědčení o ZZ (bylo-li vydáno).
Žák 3. ročníku předloží ročníková vysvědčení včetně 1. pololetí 3. ročníku
a doklady o vyučení doloží do konce června.
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Uzávěrka 3. kola přijímacího řízení je 20. června 2022 v 15.00 hodin. Přihláška musí být do té doby fyzicky doručena
na naši školu (doručena osobně na sekretariát školy nebo doručena poštou).
Termín pro možnost nahlédnutí do spisu stanovil ředitel školy na den 21. 6. 2022 od 7.00 do 8.00 hod. Rozhodnutí
o přijetí bude zveřejněno 21. 6. 2022 od 8.00 hod. 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.

V Třinci dne 1. 6. 2022

Mgr. Aleš Adamus v. r.
ředitel školy
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Příloha přijímacího řízení:
Bodové hodnocení ZŠ:
Kritéria pro čtyřleté obory (M, L):

Součet průměrných prospěchů ze ZŠ
3,00 – 4,50
4,50 – 4,90
4,91 – 5,30
5,31 – 5,70
5,71 – 6,10
6,11 – 6,50
6,51 – 6,90
6,91 – 7,30
7,31 – 7,70
7,71 – 8,10
8,11 a více
Kritéria pro tříleté obory (H, E):
Součet průměrných prospěchů ze ZŠ
3,00 – 4,50
4,50 – 4,90
4,91 – 5,30
5,31 – 5,70
5,71 – 6,10
6,11 – 6,50
6,51 – 6,90
6,91 – 7,30
7,31 – 7,70
7,71 – 8,10
8,11 – 8,50
8,51 – 8,90
8,91 – 9,30
9,31 – 9,70
9,71 – 10,10
10,11 -10,40
10,41 – 10,80
10,81 – 11,20
11,21 – 11,60
11,61 – 12,00
12,01 a více

Počet bodů za hodnocení na vysvědčení z
předposledního ročníku a 1. pololetí z
posledního ročníku.
50 bodů
45 bodů
40 bodů
35 bodů
30 bodů
25 bodů
20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů

Počet bodů za hodnocení na vysvědčení z
předposledního ročníku a 1. pololetí z
posledního ročníku.
100 bodů
95 bodů
90 bodů
85 bodů
80 bodů
75 bodů
70 bodů
65 bodů
60 bodů
55 bodů
50 bodů
45 bodů
40 bodů
35 bodů
30 bodů
25 bodů
20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů

