
 

Maturitní čtyřleté obory vhodné pro děvčata i chlapce:  
 

1. 18-20-M/01 – Informační technologie (IT v průmyslu) 
Výuka je organizována v nových, specializovaných učebnách pod vedením pedagogů 
z IT oblasti a externích učitelů – odborníků z praxe.  
 

2. 23-45-M/01 – Dopravní prostředky (Doprava a logistika) 
Perspektivní obor, který nabízí široké uplatnění v automobilní a dopravní oblasti 
s možností pokračování ve studiu na vysoké škole. 
Obor je podporován stipendiem Moravskoslezského kraje, žáci ve 3. ročníku získají 
zdarma řidičský průkaz skupiny B a C. 
 
 

Pro 2. kolo přijímacího řízení je potřebné předložit vyplněnou přihlášku společně 
s potvrzením prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy. 
 
O pořadí uchazečů v 2. kole rozhodne průměr známek z předmětů: matematika, český jazyk, 
anglický jazyk a fyzika na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy podílem 
50% za každé vysvědčení. 

 

Učební tříleté obory:  
 

1. 23-68-H/01 – Mechanik opravář motorových vozidel  
(Automechanik alternativních pohonů) 
Obor s výučním listem, vhodný pro děvčata i chlapce. 
Výuka je organizována v sudých a lichých týdnech (teorie/praxe), po ukončení studia 
je na naší škole možnost pokračování v maturitním vzdělávání. 
Obor je podporován stipendiem Moravskoslezského kraje, žáci ve 3. ročníku získají 
zdarma řidičský průkaz skupiny B a C. 
 
 

2. 41-55-H/01 – Opravář zemědělských stojů 
(Opravář – řidič – montér – svářeč) 
Obor s výučním listem vhodný pro chlapce. 
Výuka je organizována v sudých a lichých týdnech (teorie/praxe), po ukončení studia 
je na naší škole možnost pokračování v maturitním vzdělávání. 
Obor je podporován stipendiem Moravskoslezského kraje, žáci ve 2. a 3. ročníku 
získají zdarma řidičský průkaz skupiny B, C a T a dva svářečské průkazy dle výběru 
ve školní svářečské škole. 
 
 
Pro 2. kolo přijímacího řízení je potřebné předložit vyplněnou přihlášku společně 
s potvrzením prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy a lékařské potvrzení o zdravotní 



 

způsobilosti ke studiu zvoleného učebního oboru. 
 
Pořadí uchazečů se určuje podle výsledků vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 
9. třídy podílem 50% za každé vysvědčení. 
 
 
 
V Jablunkově dne: 21.5.2021 
 
Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy. 
 
 
 
 


