
                                                 Střední škola technická a dopravní, 

              Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 

 

 

A. Podmínky pro přijetí 

 

1) Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle § 59 odst. 1 zákona            

č. 561/2004 Sb.). 

2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – 

potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání, příp. na formuláři „Lékařský posudek 

o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve střední škole“ dostupném na stránkách školy 

(www.sstd.cz). 

3) Počet přijímaných žáků na jednotlivé obory: 

 39 – 41 – L/01 Autotronik     60 žáků 

 26 – 41 – M/01 Elektrotechnika    30 žáků 

 37 – 41 – M/01 Provoz a ekonomika dopravy  30 žáků 

 

4) Absolvování jednotné zkoušky (§ 60d zákona č. 561/2004 Sb.) ze vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve formě písemných 

centrálně zadávaných didaktických testů - váha 60% z celkového hodnocení. 

5) Průměrný prospěch za poslední klasifikační období 1. pololetí 9. ročníku ZŠ - váha 40% 

z celkového hodnocení. 

     Body získané za průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ: 

Průměr známek 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Celkem bodů 64 57 50 43 36 29 22 15 8 1 -6 -13 

 

6) Žákům se v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ za každou nedostatečnou známku odečítá 90 bodů. 

7) Žákům se v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ za každou dostatečnou známku z předmětů - český 

jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk odečítá 90 bodů. 

8) Podmínkou přijetí žáka je získání minimálně 10 kladných bodů. 

 

B. V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě budou rozhodující tato  

      další  kritéria, dle uvedeného pořadí: 

 

a) Vyšší úspěšnost z jednotného testu Český jazyk a literatura.  

b) Vyšší úspěšnost z jednotného testu Matematika a její aplikace. 

c) Lepší průměrný prospěch žáka v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. 

d) Lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, AJA za 1. pololetí 9. ročníku. 

e) Lepší průměr z průměrných prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.  

f) Žák nesmí být hodnocen sníženým stupněm z  chování v 1. pololetí 9. ročníku. 

 

 

 

 

http://www.sstd.cz/


                                                 Střední škola technická a dopravní, 

              Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
 

 

 

           Příloha č. 2 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory 

 

 

A. Podmínky pro přijetí 

 

1) Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle § 59 odst. 1 zákona           

č. 561/2004 Sb.). 

2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – 

potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání, příp. na formuláři „Lékařský posudek 

o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve střední škole“ dostupném na stránkách školy 

(www.sstd.cz). 

3) Počet přijímaných žáků na jednotlivé obory: 

 23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  60 žáků 

 26 – 52 – H/01   Elektromechanik pro zařízení a přístroje  24 žáků 

 26 – 57 – H/01 Autoelektrikář     24 žáků 

 

4) Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.       

  Body získané za průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ: 

 

Průměr známek 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Celkem bodů 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 -9 -19 

 

5) Žákům, kteří byli klasifikováni v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z kteréhokoliv předmětu známkou 

nedostatečně, se odečítá 50 bodů. 

6) Žáci nesmí být hodnoceni sníženým stupněm z chování v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

V případě, že mají 2. stupeň z chování, odečítá se jim 10 bodů, v případě 3. stupně z chování 

se jim odečítá 50 bodů. 

7) Podmínkou přijetí žáka je získání minimálně jednoho kladného bodu. 

 

B. V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě budou rozhodující tato  

     další kritéria, dle uvedeného pořadí: 

 

a) Lepší průměrný prospěch žáka v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. 

b) Lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, CIJ za 1. pololetí 9. ročníku. 

c) Lepší průměr z průměrných prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí   9. ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sstd.cz/


                                                 Střední škola technická a dopravní, 

              Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
 

Příloha č. 3 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory 

 

 

A. Podmínky pro přijetí 

 

1) Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle § 59 odst. 1 zákona     

č. 561/2004 Sb.). 

2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – 

potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání, příp. na formuláři „Lékařský posudek 

o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve střední škole“ dostupném na stránkách školy 

(www.sstd.cz).  

 

3) Počet přijímaných žáků na jednotlivé obory: 

 23 – 51 – H/01 Strojní mechanik    24 žáků 

 23 – 55 – H/02 Karosář     24 žáků 

 23 – 61 – H/01 Autolakýrník     12 žáků 

 37 – 52 – H/01 Železničář     30 žáků 

 

4) Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

     Body získané za průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ: 

 

Průměr známek 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Celkem bodů 111 101 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 

 

5) Žákům, kteří byli klasifikováni v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z kteréhokoliv předmětu známkou 

nedostatečně, se odečítá 50 bodů. 

6) Žáci nesmí být hodnoceni sníženým stupněm z chování. V případě, že mají 2. stupeň 

z chování, odečítá se jim 10 bodů, v případě 3. stupně z chování se jim odečítá  50 bodů. 

7) Podmínkou přijetí žáka je získání minimálně jednoho kladného bodu. 

 

B) V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě budou rozhodující tato  

       další kritéria, dle uvedeného pořadí: 

 

a) Lepší průměrný prospěch žáka v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. 

b) Lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, CIJ za 1. pololetí 9. ročníku. 

c) Lepší průměr z průměrných prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí   9. ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sstd.cz/


                                                 Střední škola technická a dopravní, 

              Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
 

 

 

Příloha č. 4 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro denní nástavbové studijní obory 

 

 

A. Podmínky pro přijetí 

 

1) Vyučen v oboru  - Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní 

mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojář, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, 

Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř 

a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů - názvy oborů dle RVP. 

2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – 

potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání, příp. na formuláři „Lékařský posudek 

o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve střední škole“ dostupném na stránkách školy 

(www.sstd.cz). 

3) Počet přijímaných žáků na jednotlivé obory: 

 23-43-L/51             Provozní technika    30 žáků 

 

4) Absolvování jednotné zkoušky (§ 60d zákona č. 561/2004 Sb.) ze vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve formě písemných 

centrálně zadávaných didaktických testů - váha 60% z celkového hodnocení. 

5)  Hodnotí se průměr vypočtený ze známek z vysvědčení za  druhé pololetí 1. ročníku, 

za druhé pololetí 2. ročníku a první pololetí 3. ročníku ze všech povinných vyučovacích 

předmětů u uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem 

standardním způsobem vzdělání v příslušném oboru poskytující střední vzdělání s výučním 

listem.  Pouze u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem 

dle ustanovení § 113c nebo 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený 

ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení 

o závěrečné zkoušce - váha 40% z celkového hodnocení. 

 

6) Body získané za průměrný prospěch dle bodu 5): 

Průměr známek 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Celkem bodů 64 57 50 43 36 29 22 15 8 1 -6 -13 

 

7) Podmínkou přijetí žáka je získání minimálně jednoho kladného bodu. 

8) Podmínkou pro přijetí je doložení ověřené kopie výučního listu ze střední školy     

do 30. 6. 2019 na studijní oddělení. 

 

B. V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě budou rozhodující tato  

další kritéria: 

 

a) Vyšší úspěšnost z jednotného testu Český jazyk a literatura.  

b) Vyšší úspěšnost z jednotného testu Matematika a její aplikace. 

c) Lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, CIJ, ICT, odborný výcvik                 

za 1. pololetí 3. ročníku. 

 

http://www.sstd.cz/
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Příloha č. 5 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro dálkové studium při zaměstnání 

 

 

 

A. Podmínky pro přijetí 

 

1) Vyučen v oboru  - Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní 

mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojář, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, 

Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř 

a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů - názvy oborů dle RVP.  

2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – 

potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání, příp. na formuláři „Lékařský posudek 

o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve střední škole“ dostupném na stránkách školy 

(www.sstd.cz). 

 

3) Počet přijímaných žáků na jednotlivé obory: 

 23-43-L/51             Provozní technika   30 žáků 

4) Jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího 

oboru Matematika - váha 60% z celkového hodnocení.  

5) Hodnotí se průměr vypočtený ze známek z vysvědčení za  druhé pololetí 1. ročníku, 

za druhé pololetí 2. ročníku a první pololetí 3. ročníku ze všech povinných vyučovacích 

předmětů u uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem 

standardním způsobem vzdělání v příslušném oboru poskytující střední vzdělání s výučním 

listem.  Pouze u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem 

dle ustanovení § 113c nebo 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený 

ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení 

o závěrečné zkoušce - váha 40% z celkového hodnocení. 

 

6) Body získané za průměrný prospěch dle bodu 5): 

Průměr známek 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Celkem bodů 64 57 50 43 36 29 22 15 8 1 -6 -13 

 

7) Podmínkou přijetí žáka je získání minimálně jednoho kladného bodu. 

8) Podmínkou pro přijetí je doložení ověřené kopie výučního listu ze střední školy    

do 30. 6. 2019 na studijní oddělení. 

 

B. V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě budou rozhodující tato  

 další kritéria, dle uvedeného pořadí: 

 

a) Vyšší úspěšnost z jednotného testu Český jazyk a literatura.  

b) Vyšší úspěšnost z jednotného testu Matematika a její aplikace. 

c) Lepší průměr z průměrných prospěchů za 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku. 

d) Žák nesmí být hodnocen sníženým stupněm z chování v 1. pololetí 3. ročníku. 

http://www.sstd.cz/

