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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: 30. 
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: 30. 
Obor podporovaný stipendiem. 
https://www.strednijablunkov.cz/Pro-uchazece/Studijni-a-ucebni-
obory/Opravar-ridic-monter-svarec/  
 

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 24. až 25. dubna 2023 v 9:30 hodin. 
 
Škola prostřednictvím svých webových stránek zveřejní informace, týkající 
se přijímacích pohovorů a zašle uchazečům pozvánky s evidenčním číslem 
k přijímacímu řízení na e-mail uvedený v kolonce přihlášky (Kontakt na 
zákonného zástupce). 
 
Na přihlášce je nutné zajistit lékařské potvrzení v kolonce (Závěr pro 
zdravotní způsobilost ke vzdělávání) pro uvedené učební obory. Požadavky 
na zdravotní způsobilost uchazeče ve vzdělávání dle nařízení vlády o 
soustavě oborů vzdělávání č. 211/2010 Sb. jsou uvedeny ve Stanovisku 
ředitele k lékařským prohlídkám.  
 



Stanovisko ředitele naleznete zde: Stanovisko ředitele školy k lékařské 
prohlídce (146 kB) 
 
 
Pozn. Na zadní stranu tiskopisu přihlášky vyplňte známky za 2. pololetí 8. 
třídy a 1. pololetí 9. třídy. 
 
 
Kritéria přijetí: 
 
Ukončená povinná školní docházka.  
Pořadí uchazečů se určuje podle průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. 
třídy a za 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného prospěchu více uchazečů je 
rozhodující hodnocení z matematiky a anglického jazyka. 
Pozn. Pokud uchazeč ukonči školní docházku v 8. třídě, uvádí prospěch za 2. 
pololetí 7. třídy a 1. pololetí 8. třídy. 
 
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do tříletých oborů 
s výučním listem nejdříve 28. dubna 2023, podle oboru a evidenčního čísla. 
 
 
Termín pro podání zápisového lístku 
 
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat 
se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 

V Jablunkově dne 31. 1. 2023   
 
Ing. Roman Szotkowski, 
ředitel školy 
 
 
 
 
 


