Počty přijímaných žáků do jednotlivých učebních oborů vzdělání
pro školní rok 2021/2022
Kód oboru
23-56-H/01
23-68-H/01
41-52-H/01
41-56-H/01
41-56-H/02
41-53-H/01

Název oboru
Obráběč kovů
Mechanik opravář
motorových vozidel
Zahradník (Krajinář)
Lesní mechanizátor

Plánovaný počet
přijatých
15

Opravář lesnických strojů
Rybář

15
15
30
15
15

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO UČEBNÍ OBORY SE NEKONAJÍ

Termín pro podání přihlášek ke studiu do prvního kola přijímacího řízení
do 1. března 2021 pro všechny obory v tabulce
Součástí přihlášky musí být
·
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor

Kriteria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou
č. 353/2020 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání na středních školách.
V případě, že nastane situace, kdy počet přihlášených přesáhne povolenou kapacitu
oboru, bude sestavený seznam uchazečů podle níže uvedených kritérií. Uchazeči nad
stanovenou kapacitu v takto utříděném seznamu nebudou přijati. V případě, že nastane
situace, kdy počet přihlášených bude nízký z hlediska naplněnosti oboru, nebudou
uchazeči do tohoto oboru přijati.

Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
1) průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku
plnění povinné školní docházky ze všech předmětů uvedených na přihlášce
2) v případě rovnosti průměrných prospěchů podle odstavce 1) se zohlední průměrný
prospěch za období jako v odstavci 1) pouze z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk,
Matematika



u strojírenských oborů z Fyziky
u lesnických oborů z Biologie

O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci uchazečů nebo zletilí uchazeči
informováni 22.4.2021 na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím
dálkový přístup (www.sou-stbk.cz) v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany
osobních údajů.
Uchazeči do učebních oborů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení o přijetí musí do
10 pracovních dnů předložit ředitelství školy zápisový lístek.
Proti rozhodnutí o nepřijetí žáka se mohou zákonní zástupci žáka, zletilí žáci nebo
uchazeči odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím Střední
odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk u Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení ve všech oborech vzdělání - 2 místa.

Podle výsledků prvního kola budou vypsána případná další kola přijímacího řízení.
Ve Šternberku 29. ledna 2021
Ing. Pavel Andrys
ředitel
SOŠ lesnická a strojírenská
Šternberk, Opavská 8
785 01 Šternberk
tel: 585 012 115
www.sou-stbk.cz

