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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU
PRO ŠKOLNÍ ROK
2019/2020
na Střední školu automobilní, Krnov,
příspěvkovou organizaci

STUDIJNÍ OBORY
Na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 353/2016 Sb. ze dne
24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašujeme přijímací řízení pro
následující obory:

studijní obor

41-45-M/01

MECHANIZACE A SLUŽBY

zaměření:
zaměření:

Doprava a logistika
Technická administrativa

 V 1. kole přijímacího řízení bude přijato 30 žáků.

studijní obor

39-41-L/01

AUTOTRONIK

 V 1. kole přijímacího řízení bude přijato 30 žáků.

Termín přijímací zkoušky konané ve formě centrálně zadávaných jednotných testů:

12. dubna 2019

1. řádný termín

15. dubna 2019

2. řádný termín

13. května 2019

1. náhradní termín

14. května 2019

2. náhradní termín

Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné
důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně
omluví a omluva je uznána.
Předmětem testování budou jazyk český a matematika. Žáci budou řešit úlohy písemně.
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UCHAZEČI BUDOU KE STUDIU PŘIJÍMÁNI
PODLE HODNOCENÍ

1.

Hodnocení dosažených výsledků ze základní školy:
Zprůměrováním součtu studijního průměru za 2. pololetí 8. třídy
ve školním roce 2017/2018 a za 1. pololetí 9. třídy ve školním roce
2018/2019 získává žák:
Hodnocení průměrného prospěchu:
Průměr
1,00
do 1,20
do 1,40
do 1,60
do 1,80
do 2,00
do 2,20
do 2,40
do 2,60
do 2,80
do 3,00

2.

Body
100 bodů
90 bodů
80 bodů
70 bodů
60 bodů
50 bodů
40 bodů
30 bodů
20 bodů
10 bodů
0 bodů

Výsledku přijímací zkoušky konané ve formě centrálně
zadávaných jednotných testů:
V této části přijímacího řízení může žák získat maximálně 100 bodů.

3.

Závěrečné hodnocení:
 Hodnocení a pořadí žáků přijatých ke studiu bude sestaveno podle počtu
dosažených bodů.
 V případě rovnosti dosažených bodů rozhodne o konečném pořadí součet
studijních průměrů z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy na základní
škole.

V Krnově 18. 1. 2019

Ing. Věra PREDIKANTOVÁ
ředitelka školy
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podepsal
Ing. Věra Digitálně
Ing. Věra
Predikanto Predikantová
Datum: 2019.01.19
vá
10:34:35 +01'00'
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU
PRO ŠKOLNÍ ROK
2019/2020
na Střední školu automobilní, Krnov,
příspěvkovou organizaci

UČEBNÍ OBORY
učební obor 23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
3 – letý učební obor
 V 1. kole přijímacího řízení bude přijato 30 žáků.
 Hodnocení a pořadí přijatých žáků ke studiu bude sestaveno ze součtu studijních
průměrů za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
 Na tento učební obor se nekonají přijímací zkoušky.

V Krnově 18. 1. 2019

Ing. Věra PREDIKANTOVÁ
ředitelka školy
Digitálně podepsal

Ing. Věra
Ing. Věra
Predikantová
Predikantová Datum: 2019.01.19
10:35:02 +01'00'
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Mechanik opravář motorových vozidel
ve zkrácené délce studia

1 rok (řidič profesionál)
 V přijímacím řízení bude přijato 30 žáků.
 Na tento učební obor se nekonají přijímací zkoušky.
Základní informace:
1. Studium je určeno pro absolventy škol s dokončeným libovolným středním vzděláním
s maturitní zkouškou (gymnázium, střední škola, střední odborná škola), nebo s
výučním listem v libovolném učebním oboru (mimo učební obor 23-68-H/001
Automechanik a 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel).
2. Zahájení studia:

2. září 2019 - školní rok 2019/2020

3. Podmínky pro přijetí ke studiu:

 Řidičské oprávnění skupiny „B“ (osobní automobil)
 Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
4. Absolventi během 1 - ročního studia získají:

 Výuční list v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 Řidičská oprávnění skupiny C, E
5. Škola zajistí:

 Mezinárodní certifikát EUROPASS, který slouží pro uznání dosaženého
vzdělání v zemích Evropské unie.
Poznámka: Získání profesního průkazu řidiče není součástí studia, ale žáci po dohodě
s místními školicími středisky absolvují toto školení za velmi příznivé ceny.
Přihlášky ke studiu je možno podávat průběžně do ukončení školního roku 2018/2019,
to je do 31. 8. 2019.
Přednostně budou přijati ke studiu ti uchazeči, kteří odevzdají přihlášku ke studiu
v termínu do 1. března 2019.

V Krnově 18. 1. 2019

Ing. Věra PREDIKANTOVÁ
ředitelka školy
Digitálně podepsal

4

Ing. Věra
Ing. Věra
Predikantová
Predikantová Datum: 2019.01.19
10:35:39 +01'00'

