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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
 
C/ Učební obor s výučním listem – kategorie E  
 

- 41-55-E/01 Opravářské práce - max. 16 žáků     
 
 
1/ Přijímací řízení 
 
Ředitel školy rozhodl, že v rámci přijímacího řízení se na učební obor nebude konat přijímací 
zkouška. 
 

1. kolo přijímacího řízení proběhne ve čtvrtek 24. 4. 2023 ve Střední škole řemesel a služeb 
Moravské Budějovice. 

 
V případě malého počtu přihlášených uchazečů nebudě příslušný obor otevřen. 
 
2/ Hlavní kritéria přijímacího řízení: 

 
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu za první pololetí posledního 
ukončeného ročníku základní školy. 
 

 
Body za průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ukončeného ročníku na ZŠ: 
 

Prospěch do průměru 
 

body 
 

Prospěch do průměru 
 

body 

1,00 – 1,20 20 1,81 - 1,90 7 

1,21 – 1,30 18 1,91 - 2,00 6 

1,31 – 1,40 16 2,01 - 2.10 5 

1,41 - 1,50 14 2,11 - 2,20 4 

1,51 - 1,60 12 2,21 - 2,30 3 

1,61 - 1,70 10 2,31 - 2,40 2 

1,71 - 1,80 8 2,41 - 2,50 1 

 
 
Tento obor je především určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto je pro 
přijetí vhodné písemné doporučení školského poradenského zařízení. 
(pedagogicko-psychologická poradna). 
Podmínkou zahájení vzdělávání v učebním oboru kategorie E je splnění povinné školní docházky.  



3/ Lékařské potvrzení   
U učebního oboru vyžadujeme lékařské potvrzení. 
 
4/ Oznámení výsledků přijímacího řízení 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu 
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledky 
přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do hlavní budovy školy 
(Tovačovského sady 79) a na webových stránkách školy – www.ssrs.cz. Nepřijatým uchazečům 
nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno 
písemně. 
 
5/ Odvolání 
Podle § 60e odst. 3 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné 
odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy. O odvolání 
bude rozhodovat Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu. 
 
 
 
 
 
 
V Moravských Budějovicích dne 25. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 
 

ředitel školy 
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