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KRITERIA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ 
pro školní rok 2023/2024       II. kolo 

 

 

23-51-E/01  Strojírenské práce  ŠVP  Zámečnické práce 
  počet přijímaných žáků: 2. kolo  10  

   

36-67-E/01  Zednické práce           ŠVP  Zednické práce 
  počet přijímaných žáků: 2. kolo  13  

   

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce 

  počet přijímaných žáků: 2. kolo  7  

   

75-41-E/01 Pečovatelské služby  ŠVP  Pečovatelské práce 

                    počet přijímaných žáků: 2. kolo  8  

 

obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (učební obor) 

3leté, denní forma vzdělávání 

 

přijímací zkoušky: NE 

 

Pokud se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné doložit k přihlášce doporučení školského 

poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření. 

 

Vstupní předpoklady uchazeče: 

 ukončená nebo splněná povinná školní docházka 
● potvrzení lékaře - Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro daný obor vzdělání  

 

Kritéria přijímacího řízení:  

● průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí posledního ročníku (9. ročník) povinné školní docházky 

 

Hodnotící průměr určí pořadí uchazeče. 

 

 

Kritéria pro pořadí při shodnosti hodnotícího průměru: 

Přednost má:  

1. lepší hodnocení z českého jazyka za 1. pololetí posledního ročníku základní školy 

2. lepší hodnocení z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
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KRITERIA – pro školní rok 2023/2024 II. kolo 

 
78-62-C/02   Praktická škola dvouletá   ŠVP  Praktická škola dvouletá 
  

obor vzdělání poskytující střední vzdělání   

2letý, denní forma vzdělávání 

 

počet přijímaných žáků: 2. kolo  8  

     

přijímací zkoušky: NE 

 

Pokud se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné doložit k přihlášce doporučení školského 

poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření. 

 

Vstupní předpoklady uchazeče, kteří ukončili: 

● povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo 

● povinnou školní docházka v základní škole speciální nebo 

● povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání nebo  

● základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním 

postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy 

● potvrzení lékaře - Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro daný obor vzdělání 

 

Kritéria pro přijetí:  

● průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky; 

 

Hodnotící průměr určí pořadí uchazeče, prvních 8 uchazečů bude přijato. 

 

Kritéria pro pořadí při shodnosti hodnotícího průměru: 

Přednost má:  

1. lepší hodnocení z českého jazyka za 1. pololetí posledního ročníku základní školy 

2. lepší hodnocení z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku základní školy  

 

 

 

V Mikulově dne 20. března 2023 

 

          Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D. 

                      ředitel GSS Mikulov 

 

 

 

 
 

 

 

 


