
        
 Střední škola technická a dopravní  

Ostrava-Vítkovice,  p.  o. 
 
 
 
 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 
 
Na základě § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 vyhlášky 
č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuji termín pro 2. kolo přijímacího řízení na den 8. července 2021. Přihlášky ke studiu 
na předepsaném tiskopisu uchazeči odevzdají na studijní oddělení paní Vl. Miklašové nejpozději 
do 12.00 hodin 18. června 2021 zároveň s formulářem lékařského posudku, který najdete 
na našich webových stránkách v odkazu – www.sstd.cz - uchazeči – přijímací řízení. 
Přijímací řízení pro 2. kolo se týká těchto oborů a počtu žáků: 
 

Kód oboru 
vzdělávání 

Název oboru vzdělávání Stupeň vzdělávání Délka 
vzdělávání 
v rocích 

Počet 
volných 
míst 

23-51-H/01 Strojní mechanik Střední s výuč.listem 3 9 

23-55-H/02 Karosář Střední s výuč.listem 3 8 

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

Střední s výuč.listem 3 2 

37-41-M/01  
Provoz a ekonomika 
dopravy 

Střední s mat.zk. 4 10 

23-45-M/01 Dopravní prostředky Střední s mat.zk. 4 5 

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední s mat.zk. 4 2 

39-41-L/51 
Autotronik-denní 
nástavba 

Střední s mat.zk. 2 10 

 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce školy ve vestibulu budovy na ulici 
Moravská 2, Ostrava-Vítkovice a v budově školy na ulici Středulinského  8, Ostrava-Vítkovice 
a na www.sstd.cz v odkazu „pro uchazeče“ dne  8. července 2021. 
 
 
 
         Ing. Stanislav Zapletal 
         ředitel školy 
         v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sstd.cz/
http://www.sstd.cz/


                                                 Střední škola technická a dopravní, 

              Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
 

 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
 
 
Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 
 
Podmínky pro přijetí 
 
Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). 
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – potvrzení lékaře na 
formuláři „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve střední škole“ dostupném 
na stránkách školy (www.sstd.cz). 
 
Počet přijímaných žáků na jednotlivé obory: 
 
23 – 45 – M/01 Dopravní prostředky        5 žáků 
26 – 41 – M/01 Elektrotechnika        2 žáci 
37 – 41 – M/01 Provoz a ekonomika dopravy     10 žáků 
 
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 

 
Uchazeči se za každé hodnocení stupněm „nedostatečný“ uděleným v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ odečítá 
50 bodů. 
 
Uchazeči se za každé hodnocení stupněm „dostatečný“ z předmětů český jazyk a literatura, matematika 
a anglický jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ odečítá 30 bodů. 
 
Podmínkou přijetí žáka je získání minimálně 10 kladných bodů. 
 
V případě shodnosti bodů budou rozhodovat následující kritéria dle uvedeného pořadí: 
 
- vyšší úspěšnost z jednotného testu Matematika a její aplikace; 
- vyšší úspěšnost z jednotného testu Český jazyk a literatura;  
- lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, AJA za 1. pololetí 9. ročníku; 
- lepší průměr z průměrných prospěchů za 1. pololetí 9. ročníku;  
- žák nesmí být hodnocen sníženým stupněm z chování v 1. pololetí 9. ročníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sstd.cz/
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              Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
 

 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
 
 
Kritéria přijímacího řízení pro učební obory 
 
 
A. Podmínky pro přijetí 
 
Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). 
 
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – potvrzení lékaře 
na formuláři „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve střední škole“ dostupném 
na stránkách školy (www.sstd.cz).  
 
Počet přijímaných žáků na jednotlivé obory: 
 
23 – 51 – H/01 Strojní mechanik      9 žáků 
23 – 55 – H/02 Karosář        8 žáků 
26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje   2 žáci 
 
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 

 
Žákovi, který byl hodnocen v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z kteréhokoliv předmětu stupněm „nedostatečný“, 
se odečítá 50 bodů. 
 
V případě, že byl žákovi v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ udělen 2. stupeň z chování, je mu odečteno 20 bodů; 
v případě udělení 3. stupně z chování je mu odečteno 50 bodů. 
 
Podmínkou přijetí žáka je získání minimálně jednoho kladného bodu. 
 
V případě rovnosti bodů budou uplatněna následující kritéria v uvedeném pořadí: 
 
- lepší průměrný prospěch žáka v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ; 
- lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, CIJ za 1. pololetí 9. ročníku; 
- lepší průměr z průměrných prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sstd.cz/
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Příloha č. 3 
 
 
Kritéria přijímacího řízení pro denní nástavbové studium oboru  
 
 
Podmínky pro přijetí 
 
Vyučen v oboru - Mechanik opravář motorových vozidel nebo Autoelektrikář dle RVP . 
 
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). 
 
Počet přijímaných žáků: 
39 – 41 – L/51 Autotronik       10 žáků 
 
Body získané za průměrný prospěch : 
 

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 

 
Podmínkou přijetí žáka je získání minimálně 10 kladných bodů. 
 
Podmínkou pro přijetí je doložení ověřené kopie výučního listu ze střední školy do 30. 6. 2021 na studijní 
oddělení. 
 
V případě shodnosti bodů budou rozhodující tato další kritéria: 
 
- vyšší úspěšnost z jednotného testu Matematika a její aplikace. 
- vyšší úspěšnost z jednotného testu Český jazyk a literatura. 
- lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, CIJ, ICT, odborný výcvik za 1. pololetí 3. ročníku 
 

 
 
 

http://www.sstd.cz/

