
 

  
 

  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 - UČEBNÍ OBORY 

NABÍZENÉ OBORY pro školní rok 2023/2024: 

• 23-51-H/01 Strojní mechanik 
• 23-56-H/01 Obráběč kovů 
• 69-51-H/01 Kadeřník 

 

 

Do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.  

Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději do 1. března 2023 k rukám 
ředitelky školy. 

Přijímací řízení se bude konat v pondělí 24. dubna 2023. 

Přihláška ke studiu bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také 
dne 24. dubna 2023 zveřejněny na webových stránkách a na vývěsce ve škole výsledky přijímacího řízení 
do jednotlivých oborů. 

Uchazeči obdrží informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo 
uvedeno. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: 
- dosažené hodnocení z druhého pololetí 8. a prvního pololetí 9. třídy ZŠ z předmětů: cizí jazyk, 

český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika  

- pro obor kadeřník navíc výtvarná výchova. 

 Převod dosaženého hodnocení na získané body 

Známka z předmětu na ZŠ 1 2 3 4 5 

Získané body 4 3 2 1 0 
 

Maximální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ je 56 bodů, pro obor kadeřník 64 bodů. 
Minimální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ pro přijetí je 7 bodů, pro obor kadeřník 12 
bodů. 

- u cizinců podle §5a zákona č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také 
„cizinec“) a části I, odst. 1 opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 se při přijímacím  

 
  
 
  
  
  
  



 

  
 

  

 

řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 znalost 
českého škola jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří rozhovorem  

 

CO UDĚLAT PO PŘIJETÍ? 

- Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ na 
studijním oddělení (popř. zasláním poštou), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových 
stránkách naší školy a na vývěsce ve škole. 

- Přijatí žáci budou společně s rodiči pozváni ředitelkou školy na přelomu května a června 2023 na 
první informační schůzku. 

 CO UDĚLAT PO NEPŘIJETÍ? 

- Pokud uchazeč splnil podmínky pro přijetí ke vzdělávání v daném oboru a nebyl přijat 
z kapacitních důvodů, může být přijat následně v rámci odvolacího řízení. Odvolání uchazeče 
proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Formulář pro odvolání je vyvěšen na internetových stránkách 
školy. 

CO UDĚLAT,  POKUD NEJSEM PŘIJAT/PŘIJATA ANI NA ODVOLÁNÍ? 

- Nepřijatý uchazeč nemusí pokládat otázku přijetí na naši školu za ztracenou, ne všichni uchazeči 
přijatí v prvním kole odevzdají zápisový lístek. Ředitelka školy tak může vyhlásit druhé kolo 
(případně další kola) přijímacího řízení k naplnění kapacity oboru. Uchazeč si znovu podá 
přihlášku na naši školu. Informace o vyhlášení dalších kol a termíny budou aktuálně zveřejňovány 
na webových stránkách školy. 

 
 

 

Nové Město nad Metují 9. 1. 2023 

                                                                                                                Mgr. Klára Barešová 
                                                                                                                     ředitelka školy 
 

  
 

  
 
  
  
  
  


