
                               Pokyn ředitele školy č. 2/2022 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení  
 

v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro přijímání žáků do 1. ročníku 

vzdělávání na Střední škole stavební Třebíč, Kubišova 1214/9  pro školní rok 2022/2023. 

 

36-45-M/01  Technická zařízení budov 

Datum vyhlášení:       10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek :      17. 5. 2022 do 12.00 hodin 

Vyhlášení výsledků:        25. 5. 2022 ve 14.00 hodin 

Žáci budou přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola (pokud 

splní kritéria přijímacího řízení) nebo na základě výsledků školní přijímací zkoušky, která se 

bude konat v 2. kole přijímacího řízení a dle stanovených kritérií. 

Zákonní zástupci současně s přihláškou doloží výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního 

kola, pokud chtějí tyto výsledky použít v přijímacím řízení 2. kola. 

Pokud žák nekonal jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole nebo nesplnil kritéria pro 

přijetí v prvním kole, bude konat školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a 

matematiky 25. 5. 2022 od 8.00 v aule školy. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 10. 

 

36-47-M/01  Stavebnictví  

Datum vyhlášení:       10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek :      17. 5. 2022 do 12.00 hodin 

Vyhlášení výsledků:        25. 5. 2022 ve 14.00 hodin 

Žáci budou přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola (pokud 

splní kritéria přijímacího řízení) nebo na základě výsledků školní přijímací zkoušky, která se 

bude konat v 2. kole přijímacího řízení a dle stanovených kritérií. 

Zákonní zástupci současně s přihláškou doloží výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního 

kola, pokud chtějí tyto výsledky použít v přijímacím řízení 2. kola. 

Pokud žák nekonal jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole nebo nesplnil kritéria pro 

přijetí v prvním kole, bude konat školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a 

matematiky 25. 5. 2022 od 8.00 v aule školy. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 10. 

 

Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí 

odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí, tj. do 8. 6. 2022. 

 

 

 

 

 



33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba 
 

Datum vyhlášení:       10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek :      17. 5. 2022 do 12.00 hodin 

Vyhlášení výsledků:        25. 5. 2022 ve 14.00 hodin 

Žáci budou přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola (pokud 

splní kritéria přijímacího řízení) nebo na základě výsledků školní přijímací zkoušky, která se 

bude konat v 2. kole přijímacího řízení a dle stanovených kritérií. 

Žáci nebo zákonní zástupci současně s přihláškou doloží výsledky jednotné přijímací zkoušky 

z prvního kola, pokud chtějí tyto výsledky použít v přijímacím řízení 2. kola. 

Pokud žák nekonal jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole nebo nesplnil kritéria pro 

přijetí v prvním kole, bude konat školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a 

matematiky 25. 5. 2022 od 8.00 v aule školy. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 6. 

 

26-41-L/52  Provozní elektrotechnika 
 

Datum vyhlášení:       10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek :      17. 5. 2022 do 12.00 hodin 

Vyhlášení výsledků:        25. 5. 2022 ve 14.00 hodin 

 

Žáci budou přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola (pokud 

splní kritéria přijímacího řízení) nebo na základě výsledků školní přijímací zkoušky, která se 

bude konat v 2. kole přijímacího řízení a dle stanovených kritérií. 

Žáci nebo zákonní zástupci současně s přihláškou doloží výsledky jednotné přijímací zkoušky 

z prvního kola, pokud chtějí tyto výsledky použít v přijímacím řízení 2. kola. 

Pokud žák nekonal jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole nebo nesplnil kritéria pro 

přijetí v prvním kole, bude konat školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a 

matematiky 25. 5. 2022 od 8.00 v aule školy. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 3. 

 

 

 

V Třebíči dne 9. května 2022 

 

Ing. Jiří Kurka 

 ředitel školy 

 

 

 


