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A/ Pro školní rok 2022/2023 vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů v denní 

formě studia: 

 

Kód oboru Název Oboru Délka 
studia 

Forma  
studia 

Předpokládaný 
počet přijímaných   
uchazečů 

23-45-L/01 
23-56-H/01 

Mechanik seřizovač 
- Obráběč kovů 

4 denní 30 

39-41-L/01 
 
36-52-H/01 

Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 
- Instalatér 

4 denní 30 

64-41-L/51 Podnikání 2 denní 30 

 

 Podmínky pro přijetí, kritéria přijímacího řízení a organizace přijímacího řízení budou    
 zveřejněny do 31. ledna 2022 na webových stránkách školy  www.ssrs.cz. 
 

Přihlášky ke studiu můžete podávat osobně nebo poštou na adresu Střední škola řemesel 

a služeb, Tovačovského sady 79, 67602 Moravské Budějovice do 1. 3. 2022. 

 

Přijímací zkoušky proběhnou na naší škole v rámci jednotně zadávaných didaktických testů 

z matematiky a českého jazyka a literatury: 

12. 4. 2022 – 1.kolo/1. termín (10. 5. 2022 náhradní termín) 

13. 4. 2022 – 1.kolo/2. termín (11. 5. 2022 náhradní termín) 

 

Výsledky přijímacího řízení/pořadí stanovené podle dosažených bodů dle zveřejněných 

kritérií/ budou uchazečům k dispozici ve škole na informační nástěnce a webových stránkách 

školy bezprostředně po obdržení výsledků testů.     

 

 

 

 

http://www.ssrs.cz/


B/ Pro školní rok 2022/2023 vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení v  denní formě studia do 
následujících učebních oborů: 
 

Kód oboru 
Obor 

Délka 
studia 

Forma  
studia 

Předpokládaný 
počet přijímaných   
uchazečů 

23-51-H/01 Strojní mechanik -  zámečník 3 denní 30 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 denní 30 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  

- automechanik 

3 denní 30 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 3 denní 28 

36-52-H/01 Instalatér 3 denní 28 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 denní 30 

53-41-H/01 Ošetřovatel 3 denní 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, Kuchařka-servírka 3 denní 30 

 
 
C/ Pro školní rok 2022/2023 vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení v  denní formě studia do 
následujících učebních oborů: 
 

Kód oboru 
Obor 

Délka 
studia 

Forma  
studia 

Předpokládaný 
počet přijímaných   
uchazečů 

41-55-E/01 Opravářské práce 3 denní 16 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 denní 16 

 
Podmínky pro přijetí najdete v kritériích přijímacího řízení a budou zveřejněny do 31. ledna 
2022 na webových stránkách školy  www.ssrs.cz. 
 
Přihlášky ke studiu můžete podávat osobně nebo poštou na adresu Střední škola řemesel a 
služeb, Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice do 1. 3. 2022. 
 
Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o studium učebních oborů budou přijímáni bez přijímacích 

zkoušek. 

V Moravských Budějovicích dne 7. 1. 2022 

  

 

 Ing. Tomáš Dolejský, ředitel školy                                                                                                                                                                                                                     

http://www.ssrs.cz/
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