Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro maturitní obory
Mechanik elektrotechnik, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
pro školní rok 2022/2023 dne 4. 5. 2022
V souladu s ustanovením § 59, § 60, § 60a § 60f školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský
zákon“), vyhlášky 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o zvláštních pravidlech“)
a § 1 a § 12 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška o přijímacím řízení“), kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení.

 Doručení přihlášek:
Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč osobně nebo poštou
na adresu školy do 18. 5. 2022. Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 27. 5. 2022 jak
na webových stránkách školy (www.vda.cz), tak ve vývěsních skříňkách před budovami školy. Přihlášku je
možno vyzvednout na základní škole, stáhnout z webových stránek MŠMT ČR a webových stránek naší školy www.vda.cz. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v § 60a školského zákona. Součástí přihlášky je i souhlasné
vyjádření (podpis) nezletilého žáka.

 Předpokládané počty přijatých uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:
obor (kód a název)
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

počet uchazečů
3
3

Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu příslušného oboru
vzdělání. Lékař zohlední při posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky se nekonají, přijímací řízení proběhne pouze administrativní formou (uchazeč se nemusí
osobně dostavit k přijímacímu řízení) na základě podané přihlášky uchazeče.
Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
1) prospěch na ZŠ: vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ – při průměru
z vysvědčení 1,00 získá žák 45 bodů, zhoršení o 0,05 = odpočet 1 bod, celkový maximální zisk 45 bodů.
2) pokud počet uchazečů přesáhne plánovaný počet přijímaných žáků, jsou přijímáni v pořadí, které bude
stanoveno celkovým součtem bodů získaných dle výše uvedené specifikace pod bodem 1), samostatně pro každý
obor a to sestupně (nejlepší výsledek = největší počet bodů). V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení
rozhoduje lepší bodová hodnocení v pořadí (začíná se kritériem a), v případně rovnosti se přidává b), atd.):
a) lepší průměrný prospěch z matematiky (vyjádřen koeficientem 3/(VMA1+VMA2+VMA3)),
b) lepší průměrný prospěch z českého jazyka (vyjádřen koeficientem 3/(VCJ1+VCJ2+VCJ3)),
c) lepší celkový průměrný prospěch na základní škole (viz výše bod a) - prospěch na ZŠ) daný převrácenou
hodnotou.
V bodech a), b) a c) je vždy vyšší hodnota lepší.
V případě předložení vysvědčení s rozhodným druhým pololetím školního roku 2019/2020 bude započítáno
duplicitně 1. pololetí daného ročníku.

 Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy zahraniční školy:
U osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se v souladu s § 20 odst. 4 školské
zákona ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Škola u těchto
osob ověří znalost českého jazyka rozhovorem. V případě rovnosti bodů se v redukovaném hodnocení nepoužije

bod b) hodnocení výsledků přijímacího řízení. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich
zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Termín konání
pohovoru bude uchazeči zaslán.

 Informace o výsledku 2. kola přijímacího řízení:
Škola nejpozději 27. 5. 2022 zveřejní anonymně (místo jména přidělené číslo) výsledky přijímacího řízení jak na
webových stránkách školy (www.vda.cz/aktuality-ze-skoly/, filtr „Přijímačky“), tak ve vývěsních skříňkách na
budově školy. Ředitel školy odešle rozhodnutí nepřijatým uchazečům o studium. Pokud rozhodnutí o nepřijetí
uchazeče nelze doručit, ukládá se po dobu 10 pracovních dnů, a pak je považováno dle § 24 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za doručenou posledním dnem této lhůty.

 Zápisové lístky:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud
byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona), zanikají posledním dnem lhůty (§ 60g odst. 7
školského zákona) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový
lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 školského zákona).

 Odvolání:
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení se řídí dle správního řádu, odvolání lze
podat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím ředitele školy (Střední škola technická a dopravní
Gustava Habrmana Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová) ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí.

V České Třebové 4. 5. 2022

Mgr. Jan Kovář v. r.
ředitel školy

