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2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
V souladu s § 59, 60 až 62, 64, 83 a 84 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, dále podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání a podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami k uplatnění podpůrných opatření,
rozhodla ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku,

o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
pro tyto obory vzdělání, v nichž není dosud zcela naplněna kapacita:
 tříleté učební obory s výučním listem – pro absolventy základního vzdělávání:
23-51-H/01 Strojní mechanik
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
36-64-H/01 Tesař
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
66-51-H/01 Prodavač
66-53-H/01 Operátor skladování

Termín odevzdání přihlášek pro uchazeče o vzdělávání ve tříletých oborech
zakončených výučním listem na střední škole pro 2. kolo přijímacího řízení je do
8. 6. 2018.
Termín přijímacího řízení pro uchazeče do tříletých oborů vzdělání je
14. 6. 2018.

KRITÉRIA PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Kritéria pro tříleté obory vzdělání – denní forma vzdělávání:
Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole přijímacího řízení.
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až do naplnění
kapacity daného oboru.
Přijímací zkouška se u těchto oborů vzdělání nekoná.
Podmínkou otevření tříletého oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.


Podmínkou zařazení uchazeče do přijímacího řízení jsou následující kritéria:





splnění povinné školní docházky
zdravotní způsobilost pro daný obor potvrzená lékařem – viz odstavec o zdravotní
způsobilosti v obecných informacích k přijímacímu řízení
průměrný prospěch ze základního vzdělávání za 1. a 2. pololetí osmé třídy
a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (případně 1. a 2. pololetí sedmé třídy a 1. pololetí osmé třídy
ZŠ)
v případě dosažení shodného průměrného prospěchu rozhoduje o pořadí lepší
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy (případně 8. třídy) ZŠ, je-li opět shodný,
rozhoduje lepší průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy (případně 7. třídy) ZŠ




Navíc u oboru vzdělání prodavač a kadeřník:
posouzení ZPS (změněná pracovní schopnost)
posouzení morálních a charakterových vlastností pro výkon povolání – žák nesmí být
hodnocen z chování stupněm 2 – uspokojivý, ani stupněm 3 - neuspokojivý



Podmínkou otevření tříletého oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 budou zveřejněny na www.sszts.cz
v záložce Přijímací řízení a na veřejně přístupném místě – úřední desce školy.
Výsledky přijímacího řízení u tříletých oborů vzdělávání škola zveřejní nejpozději do 14. 6. 2018.

V Šumperku dne 23. 4. 2018

Digitálně
podepsal
Mgr, Irena
Jonová
23.04.2018
12:10

………………………………….
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