
Přijímací podmínky pro školní rok 2023/2024 
 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023 / 2024 ke vzdělávání ve středních školách se uskutečňuje podle ustanovení § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dále podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

Uchazeč dokládá na přihlášce vysvědčení z posledních 2 ročníků - 8. a 9. třídy ZŠ, avšak neuvádí výsledky vzdělávání za 2. pololetí 2019/2020, ke kterým se na základě platné legislativy 

nepřihlíží. Dokumenty dokládají, že splnil nebo plní povinnou školní docházku, a klasifikace z těchto ročníků by měla být potvrzena školou.  

Dále je součástí lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání. 

 

 

Základní informace o kritériích k přijetí 
 

Přijímáme uchazeče k tříletému dennímu studiu, jen s úspěšně zakončeným 9. ročníkem ZŠ 
 

Pro tříleté učební obory denního studia se přijímací zkoušky nedělají. 
 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK by měl být odevzdán DO 10 PRACOVNÍCH DNÍ od oznámení rozhodnutí o přijetí ! 
    

Aktuální informace ke studiu podá studijní oddělení: Mgr. David Vondra, mail: ohradni@ohradni.cz. 
 

Přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole, Forma vzdělání – denní, najdete v Dokumentech ke stažení na:          

https://www.ohradni.cz/images/dokumenty/formulare/prihlaska-ke-studiu.pdf 

 

 

A) do tříletých učebních oborů denního studia formou výběrového řízení 
 

Známka z chování na vysvědčení     -  1° (10 bodů);  horší známka z chování než 1° (0 bodů); 
 

Doporučený průměr známek za všechna tři vysvědčení 1 x 35 bodů 

Automechanik                                             1 - 1,45 (35 bodů); 1,46 -2,15 (25 bodů); 2,16-2,4 (15 bodů); 2,41 a výše (0 bodů) 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje   1 - 1,45 (35 bodů); 1,46 -2,15 (25 bodů); 2,16-2,4 (15 bodů); 2,41 a výše (0 bodů) 

Elektrikář-silnoproud                                 1 - 1,45 (35 bodů); 1,46 -2,15 (25 bodů); 2,16-2,5 (15 bodů); 2,51 a výše (0 bodů) 

Truhlář                                                       1 - 1,45 (35 bodů); 1,46 -2,25 (25 bodů); 2,26-2,5 (15 bodů); 2,51 a výše (0 bodů) 

Zámečník                                                    1 - 1,45 (35 bodů); 1,46 -2,25 (25 bodů); 2,26-2,5 (15 bodů); 2,51 a výše (0 bodů) 

Montér suchých staveb                               1 - 1,50 (35 bodů); 1,51 -2,25 (25 bodů); 2,26-2,9 (15 bodů); 2,91 a výše (0 bodů) 

 

Hodnotí se průměr známek z 8. až 9 třídy ZŠ.  V případě stejného celkového prospěchu ze střední školy rozhoduje o pořadí 

uchazečů v součtu lepší hodnocení studijních výsledků z předmětu matematika; pokud je stále rovnost bodů rozhoduje o pořadí 

v součtu lepší hodnocení z předmětu fyzika. Uchazeč, u něhož by jedno z rozhodných vysvědčení připadlo na druhé pololetí 

školního roku 2019/2020 bude duplicitně hodnocen za 1. pololetí xx. třídy.  Osoby, které získaly předchozí vzdělání v zahraničí, 

doloží úředně ověřený překlad jednotlivých vysvědčení.   

Maximální počet bodů je 45 bodů. 

 

 

B) do zkráceného kombinovaného studia (ZKS) formou výběrového řízení 

 

Přijímání se řídí školským zákonem. Jednoleté studium je určeno absolventům středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní 

zkouškou (přičemž není rozhodující v jakém oboru) či absolventům VŠ. K přihlášce je třeba doložit doklady o veškerém předchozím 

absolvovaném vzdělání od střední školy výše (stačí neověřené kopie) a lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu. Přihlášku ke 

zkrácenému kombinovanému studiu najdete na: www.ohradni.cz v Dokumentech ke stažení. 

 

Kritéria přijímacího řízení pro obor ZKS - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 

- zhodnocení výsledků veškerého předchozího vzdělání, seřazení dle průměru za vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku 

vzdělávání nebo vysvědčení o MZ či ZZ. 

- v případě stejného celkového prospěchu ze střední školy rozhoduje o pořadí uchazečů v součtu lepší hodnocení studijních výsledků 

z předmětu matematika; pokud je stále rovnost bodů rozhoduje o pořadí v součtu lepší hodnocení z předmětu fyzika, pokud je stále 

rovnost bodů rozhoduje o pořadí v součtu lepší hodnocení z odborných předmětů technického zaměření. 

přihlášení uchazeči absolvují formální ověření předchozích znalostí především z oblasti fyziky písemnou formou, v termínu 

školního kola přijímacích zkoušek: 

Ve čtvrtek 27. dubna od 7:00 a v odpoledním čase od 14:00 hod  

Pozor uzavření přihlášek do zkráceného kombinovaného studia k 1. 3. 2023 

mailto:ohradni@ohradni.cz
https://www.ohradni.cz/images/dokumenty/formulare/prihlaska-ke-studiu.pdf
http://www.ohradni.cz/


 

Kritéria přijímacího řízení pro ZKS obor - Truhlář 
 

- zhodnocení výsledků veškerého předchozího vzdělání, seřazení dle průměru za vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku 

vzdělávání nebo vysvědčení o MZ či ZZ. 

- v případě stejného celkového prospěchu ze střední školy rozhoduje o pořadí uchazečů v součtu lepší hodnocení studijních výsledků 

z předmětu matematika; pokud je stále rovnost bodů rozhoduje o pořadí v součtu lepší hodnocení z předmětu fyzika, pokud je stále 

rovnost bodů rozhoduje o pořadí v součtu lepší hodnocení z odborných předmětů technického zaměření. 

Pozor uzavření přihlášek do zkráceného kombinovaného studia k 1. 3. 2023 

 

 

Maximální počet uchazečů pro daný obor denního i zkráceného kombinovaného vzdělání 

 

tříleté učební obory denní: 

Automechanik (2 třídy)………………………………………………………………………………60 žáků 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 třída)………………………………………………30 žáků 

Elektrikář-silnoproud (1 třída) ……………………………………………………………………10 žáků 

Truhlář (1 třída)……………………………………………………………………………………..24 žáků 

Zámečník (1 třída)…………………………………………………………………………………..10 žáků 

Montér suchých staveb (1 třída)…………………………………………………………………..20 žáků 

 

jednoleté zkrácené kombinované studium (ZKS):  

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2 třídy) ……………………………………………..40 žáků 

Truhlář (1 třída)……………………………………………………………………………………..20 žáků 

 

Termíny přijímacích kol pro školní rok  2023 / 2024: 

 

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího výběrového řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, 

popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí! 

 

1. kolo přijímacího výběrového řízení do 1. 3. 2023 
 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude po dobu 15 dní vyvěšeno v období od 22. dubna do 30. dubna 2023 pod čísly jednacími na 

webových stránkách: www.ohradni.cz a na vstupních dveřích do budovy školy. 

POZOR - ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NENÍ ZASÍLÁNO POŠTOU NA ADRESU UCHAZEČE ! 

 

2. kolo příjímacího výběrového řízení od 15. 3. do 30. 6. 2023 

3. kolo přijímacího výběrového řízení od 15. 8. do 31. 8. 2023 

 

Neformální přípis: V případě nenaplnění kapacity jednotlivých ročníků budou vyhlášena další kola přijímání žáků 
 

Kódy oborů k přihláškám ke studiu 

Automechanik - Mechanik opravář motorových vozidel                                                                  (23 - 68 - H / 01) 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje                                                                                         (26 - 52 - H / 01) 

Elektrikář-silnoproud                                                                                                                       (26 - 51 - H / 02) 

Truhlář                                                                                                                                              (33 - 56 - H / 01) 

Strojní mechanik – Zámečník                                                                                                            (23 - 51 - H / 01) 

Montér suchých staveb                                                                                                                      (33 - 66 - H / 01) 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK by měl být odevzdán do 10 PRACOVNÍCH DNÍ od OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ o přijetí! 

http://www.ohradni.cz/

