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3. Kritéria pro přijetí: ke vzdělávání ve výše uvedených oborech vzdělání SŠT, Přerov, Kouřílkova 8 bude přijat uchazeč, který:

a)
b)

36-64-H/01 Tesař

V Přerově dne 18. 5. 2020
Mgr. František ŠOBER, ředitel školy

Přijímací zkoušky: nekonají se.

nejpozději do 30.6.2020 odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu
splňuje podmínky zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání, na který se hlásí,
má bodové hodnocením výsledků předchozího vzdělávání pro přijetí do oboru takové, které dovoluje přijetí 
uchazeče do počtu uvedeného v tabulce v bodě 2.(*).

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce (OU)

36-67-H/01 Zedník

Bude přijato *
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Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Ředitel školy stanovuje v souladu s § 60 školského zákona

4. V případě nenaplnění předpokládaného stavu žáků (kapacit ) uvedených oborů vzdělání pak budou vyhlášena 
ředitelem školy další kola přijímacího řízení.

5. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy www.kourilkova8.cz
nejdříve dne 1.7.2020. Svůj úmysl vzdělávat se potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku, a to do pěti 
pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku 
tříletých oborů vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020 / 2021

(2. kolo přijímacího řízení)
1.

23-51-H/01 Strojní mechanik /Zámečník/

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (OU)

23-62-H/01 Jemný mechanik /Optik/

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

23-56-H/01 Obráběč kovů

Obor vzdělání (kód, název, /zaměření/ ):

36-52-H/01 Instalatér
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Poznámky:        hodnocení výsledků předchozího vzdělávání se tvoří z aritmetického průměru známek uchazeče za 1. pololetí
posledního ročníku povinné školní docházky (9. třída,...) 
při případné rovnosti bodů uchazečů jako pomocné kritérium pro stanovení pořadí mezi nimi rozhodne lepší 
průměr 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky (8. třída,...)
maximální kapacita pro přijetí uchazečů je především limitována také počtem míst v dílnách odborného výcviku, 
u cizinců nebo uchazečů, kteří ukončili(ují) základní vzdělání na zahraniční škole, se postupuje dle příslušných 
předpisů a uchazeči musí předložit minimálně doklad o znalosti českého jazyka a literatury.
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≤ uchazečů:
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c)
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