
 

V. - SOŠ 

Třetí kolo přijímacího řízení pro obory SOŠ 

V souladu s § 60 z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, s v. č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platných 
zněních, vyhlašuji třetí kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro 
uchazeče/ky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 
základní vzdělávání (absolventy ZŠ), pro studium řádné a denní a pro obory 
vzdělání a počty přijímaných uchazečů: 

Termín podání přihlášky do třetího kola přijímacího řízení na ředitelství 
školy je průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na 
obvyklém tiskopise, který může být uchazeči/ce předán nebo zaslán na 
základě osobní návštěvy nebo telefonického či e-mailového vyžádání 
v kanceláři školy (541 231 038, skola@zamekkurim.cz).  

Uchazeči/ky budou přijímáni v třetím kole přijímacího řízení bez přijímacích 
zkoušek do naplnění volných míst při splnění obecných podmínek dle bloku 
II. a za podmínky, že jejich prospěchový průměr vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. 
ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (bez známek z chování) nebude horší než 1,90. 
Případné vysvědčení z 2. pol. školního roku 2018/2019 se nezapočítává. 

U uchazečů, kteří nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání 
v zahraniční škole, je nutná znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v daném oboru. Škola ji ověří u uchazeče rozhovorem. 

Výsledky třetího kola přijímacího řízení budou vyhlašovány průběžně.  

       

Kód oboru Název oboru Počet volných míst 

18-20-M/01 Informační technologie 3 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 3 
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V. - SOU 

Třetí kolo přijímacího řízení pro obory SOU 

V souladu s § 60 z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, s v. č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platných 
zněních, vyhlašuji třetí kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro 
uchazeče/ky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 
základní vzdělávání (absolventy ZŠ), pro studium řádné a denní a pro obory 
vzdělání a počty přijímaných uchazečů: 

U všech oborů může být uvedený počet zvýšen, pokud nedojde k naplnění 
kapacity jiného oboru. 

Termín podání přihlášky do třetího kola přijímacího řízení na ředitelství 
školy je průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na 
obvyklém tiskopise, který může být uchazeči/ce předán nebo zaslán na 
základě osobní návštěvy nebo telefonického či e-mailového vyžádání 
v kanceláři školy (541 231 038, skola@zamekkurim.cz). 

Uchazeči/ky budou přijímáni v druhém kole přijímacího řízení bez 
přijímacích zkoušek do naplnění volných míst při splnění obecných 
podmínek dle bloku II. 

Kód oboru Název oboru Počet volných míst 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 6 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 1 

23-56-H/01 Obráběč kovů 8 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 2 
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U uchazečů, kteří nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání 
v zahraniční škole, je nutná znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v daném oboru. Škola ji ověří u uchazeče rozhovorem. 

Výsledky třetího kola přijímacího řízení budou vyhlašovány průběžně. 

 

Ing. Vojtěch Novotný, ředitel 3. 6. 2022 

 


