
 
 
 
 

 

Učební tříleté obory s výučním listem: 

23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel 
(Automechanik alternativních pohonů)  
Obor vhodný pro dívky a chlapce.  
Plánovaný počet přijatých: 24.  
Obor podporovaný stipendiem. 
https://www.strednijablunkov.cz/Pro-uchazece/Studijni-a-ucebni-
obory/Automechanik-alternativnich-pohonu/  
 

41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů  
(Opravář - řidič - montér - svářeč)  
Obor vhodný pro chlapce.  
Plánovaný počet přijatých: 24.  
Obor podporovaný stipendiem.  
https://www.strednijablunkov.cz/Pro-uchazece/Studijni-a-ucebni-
obory/Opravar-ridic-monter-svarec/ 
 

65-51-H/01 - Kuchař-číšník  
(Gastronomie a potravinářství)  
Obor vhodný pro dívky a chlapce.  
Plánovaný počet přijatých: 17.  
Obor podporovaný stipendiem.  
https://www.strednijablunkov.cz/Pro-uchazece/Studijni-a-ucebni-
obory/Gastronomie-a-potravinarstvi/  
 

Více informací o stipendiu zde:  
https://www.strednijablunkov.cz/Pro-uchazece/Stipendijni-program/  
 

 

Přijímací řízení 

Přijímací pohovor, bez přijímacích zkoušek.  

První kolo přijímacího řízení:  
Přijímací pohovory proběhnou 22. až 23. dubna 2021 v 9.30 hodin.  

Škola zašle uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení poštou.  

Je nutné lékařské potvrzení na přihlášce pro zdravotní způsobilost v daném 
učebním oboru. Požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče ve vzdělávání 
dle nařízení vlády o soustavě oboru vzdělávání č. 211/2010 Sb. Stanovisko 
ředitele naleznete zde: stanovisko ředitele k lékařským prohlídkám.docx 
(82,1 kB)  



 
 
 
 

 

Pozn. Na zadní stranu tiskopisu přihlášky vyplňte známky za 1. pololetí 8. 
třídy a 1. pololetí 9. třídy!  

 

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v 
přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020. Školy naopak mohou rozšířit okruh dalších 
vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna, nad rámec 
stanovený ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.  

 

Kritéria přijetí 

Ukončená povinná školní docházka.  

Pořadí uchazečů se určuje podle výsledků vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a 
1. pololetí 9. třídy podílem 50% za každé vysvědčení.  

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do tříletých oborů s 
výučním listem nejpozději 30. dubna 2021.  

Zápisový lístek přijatý uchazeč uplatní podáním nejpozději do 14. května 
2021 na sekretariát školy.  

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.  

Pozn. Ředitel školy může rozhodnout o nekonání přijímacího pohovoru 
dodatečně do 8. března 2021.  

 

 

 

V Jablunkově dne 6. ledna 2021  

Ing. Roman Szotkowski 
ředitel SŠ Jablunkov 


