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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
TERMÍNY:
Přijímací řízení řádného denního studia maturitních oborů a nástavbového studia:

Odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení do 1. 3. 2021.

V případě konání školní přijímací zkoušky – termín zkoušek: 15. 4. 2021
 Náhradní termín:
14. 5. 2021

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle rozhodnutí MŠMT:
28. 4. 2021.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno podle rozhodnutí MŠMT:
28. 4. 2021.

V případě zrušení školní přijímací zkoušky dne 8. 3. 2021 bude termín zveřejnění výsledků
přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí dne 28. 4. 2021.
Přijímací řízení řádného denního studia učebních oborů a zkráceného studia:

Odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení do 1. 3. 2021.

Přijímací řízení proběhne 22. 4. 2021.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno 23. 4. 2021.

OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJATÝCH
 Stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou – 1. ročník
obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky

30 přijatých

obor 39-41-L/01 Autotronik

30 přijatých

obor 16-02-M/01 Průmyslová ekologie

30 přijatých

Stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou – 1. ročník nástavbového studia
obor 23-43-L/51 Provozní technika – denní studium

30 přijatých

Stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem – 1. ročník NOVINKA
obor 39-41-L/51 Autotronik a 26-57-H/01 Autoelektrikář

30 přijatých

Stupeň střední vzdělání s výučním listem – 1. ročník
obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

60 přijatých

obor 26-57-H/01 Autoelektrikář

30 přijatých

obor 23-55-H/02 Karosář

30 přijatých

obor 23-61-H/01 Autolakýrník

30 přijatých

 Stupeň střední vzdělání s výučním listem – zkrácené studium
obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

10 přijatých

obor 26-57-H/01 Autoelektrikář

10 přijatých

obor 23-55-H/02 Karosář

10 přijatých

obor 23-61-H/01 Autolakýrník

10 přijatých

obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
– jednostopá vozidla - motocykly

10 přijatých
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KRITERIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ S PÍSEMNOU ZKOUŠKOU
Stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou – 1. ročník
obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
obor 39-41-L/01 Autotronik
obor 39-41-L/51 Autotronik (s možností získat výuční list oboru 26-57-H/01 Autoelektrikář)
obor 16-02-M/01 Průmyslová ekologie
obor 23-43-L/51 Provozní technika – denní studium





Škola nekoná jednotnou přijímací zkoušku.
Škola organizuje vlastní školní přijímací zkoušku. Přihlášení uchazeči absolvují školní přijímací
testy z českého jazyka a matematiky. Po vyhodnocení kritérií přijímacího řízení s případným
přihlédnutím k výsledkům testů budou informování o přijetí, či nepřijetí dne 28. 4. 2021.
V případě, že počty přihlášených uchazečů budou shodné či menší než předpokládané počty
přijatých, může škola rozhodnout o zrušení přijímací zkoušky. Toto rozhodnutí bude zveřejněno
nejpozději 8. 3 2021. Uchazeči by byli o tomto kroku neprodleně informováni.
Novinkou je možnost studia oboru Autotronik s možností získat kromě maturitního vysvědčení i
výuční list oboru Autoelektrikář. Uchazeč pouze vyplní na přihlášce kódy a názvy obou oborů a
zúčastní se pouze jednoho přijímacího řízení na obor autotronik.

Celkové hodnocení uchazečů:
 Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání bude zohledněno maximálním množství dosažených
bodů po přepočtení průměrného prospěchu ze ZŠ, resp. SŠ. Maximální počet bodů - 50.
 Výsledky školních testů budou zohledněny maximální hodnotou dosažených bodů z obou částí.
Maximální počet bodů 50. Minimální počet bodů pro přijetí není stanoven.
 Při rovnosti bodů bude přihlédnuto k počtu bodů z přijímacího testu z českého jazyka.
 Maximální množství dosažených bodů ze všech částí = 100 bodů.
Přepočet průměrného prospěchu ze ZŠ, resp. SŠ (maximum 50 bodů):
1.00 – 1.80
1.81 – 2.30
2.31 – 2.50
2.51 – horší

50 bodů
40 bodů
30 bodů
20 bodů

Rozsah testů (maximum 50 bodů):



ČJ - český jazyk: 45 minut čistého času. Maximální počet bodů - 25.
M - matematika: 45 minut čistého času. Maximální počet bodů - 25.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BEZ ZKOUŠEK
Stupeň střední vzdělání s výučním listem – 1. ročník
obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
obor 26-57-H/01 Autoelektrikář
obor 23-55-H/02 Karosář
obor 23-61-H/01 Autolakýrník
Stupeň střední vzdělání s výučním listem – zkrácené studium
obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
obor 26-57-H/001 Autoelektrikář
obor 23-55-H/02 Karosář
obor 23-61-H/01 Autolakýrník
obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – specializace motocykly
Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného
ročníku přepočteného na body (viz tabulka níže). Při rovnosti bodů je dalším kritériem prospěch z českého
jazyka a matematiky v uvedeném pololetí.
Přepočet průměrného prospěchu (maximum 100 bodů):
1.00 – 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51– horší

100 bodů
70 bodů
50 bodů
30 bodů

CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČŮ
 Přijat bude podle výsledků maximální počet uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů.
 Při rovnosti bodů bude přihlédnuto k prospěchu z českého jazyka a matematiky v pololetí.
 Do celkového počtu je 1 místo rezervováno pro odvolání.
Podmínky přijetí do 1. ročníku stanoví Zákon 561/2004 Sb. ze dne 21. 9. 2004, v aktuálním znění, následné
vyhlášky MŠMT o organizaci přijímacího řízení a Kritéria hodnocení přijímacího řízení vydaná ředitelem
školy.
Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu, jsou povinni doložit škole splnění základní školní docházky,
případně doklady o získání příslušného stupně středního vzdělání, a to nejpozději do 1. 9. 2021.

Ing. Petr Vojtěch, ředitel školy
V Ústí nad Orlicí dne 29. 1. 2021.

