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VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Obory vzdělání s maturitní zkouškou

Počet volných
míst

23-41-M/01

Strojírenství (denní)

41

23-45-L/01

Mechanik seřizovač (denní)

11

23-43-L/51

Provozní technika

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání
ve strojírenství (dálková)

2
30

1. Kritéria přijímacího řízení
A) Obsah přijímacího řízení
Pořadí uchazečů se sestaví podle průměrného prospěchu
za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy.
B) Kritéria přijetí
1. Podle výsledků průměrného prospěchu ze základní školy bude
sestaveno pořadí uchazečů do počtu volných míst v příslušném
oboru.
2. Při stejném pořadí bude rozhodovat úspěšná účast v olympiádách
a soutěžích na ZŠ.
3. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost podle Nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzená lékařem.
B) Kritéria přijetí pro obor Provozní technika
1. Podle výsledků průměrného prospěchu ze základní školy nebo
učebního oboru bude sestaveno pořadí uchazečů do počtu
volných míst v příslušném oboru.
2. Při stejném pořadí bude rozhodovat průměrný prospěch
v profilových předmětech v posledních dvou klasifikačních obdobích
v pořadí český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, případně
kázeňská stránka žáka.
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2. Přihlášky přijímáme do pondělí 24.06.2019.
3. Výsledky přijímacího
25.06.2019.

řízení

budou

vyhlášeny

v

úterý

V Kopřivnici dne 10. června 2019

Mgr. Jan Pavelka
ředitel školy
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