
Pokyn ředitele školy č. 3/2021 

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. 

 

26-51-H/02  Elektrikář - silnoproud 
Datum vyhlášení:     10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek:    19. 5. 2022 do 14.00 hodin 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   20. 5. 2022  v    8.00 hodin 

Přijímací zkouška pro tento obor se nekoná. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 5. 

33-56-H/01  Truhlář 
Datum vyhlášení:     10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek:    19. 5. 2022 do 14.00 hodin 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   20. 5. 2022  v    8.00 hodin 

Přijímací zkouška pro tento obor se nekoná. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 10. 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 
Datum vyhlášení:     10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek:    19. 5. 2022 do 14.00 hodin 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   20. 5. 2022  v    8.00 hodin 

Přijímací zkouška pro tento obor se nekoná. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 4. 

36-67-H/01  Zedník 
Datum vyhlášení:     10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek:    19. 5. 2022 do 14.00 hodin 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   20. 5. 2022  v    8.00 hodin 

Přijímací zkouška pro tento obor se nekoná. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 5. 

 

36-52-H/01 Instalatér 
 

Datum vyhlášení:     10. 5. 2022 

Termín odevzdání přihlášek:    19. 5. 2022 do 14.00 hodin 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   20. 5. 2022  v    8.00 hodin 

Přijímací zkouška pro tento obor se nekoná. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 7. 

 

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 3. 6. 2022. 

 

V Třebíči dne 9. května 2022      Ing. Jiří Kurka 

 ředitel školy 

 



Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení 

na Střední škole stavební Třebíč, Kubišova 1214/9 

pro školní rok 2022/2023 
 

Kritéria pro uchazeče o studium oborů zakončených výučním listem 
 

 

1. Podmínkou přijetí ke studiu tříletých učebních oborů je splnění povinné školní docházky 

nebo úspěšné ukončení základního vzdělání v souladu s ust. § 59 odst. 1 školského zákona a 

splnění podmínek zdravotní způsobilosti. 
 

2. Součástí přijímacího řízení nejsou přijímací zkoušky. 

 

3. Výsledek přijímacího řízení a pořadí uchazečů o studium daného oboru splňujících kritéria 

v bodě 1 určí: 

 

a)  prům. prospěch ze všech předmětů v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

b)  prům. prospěch ze všech předmětů na konci 8. ročníku ZŠ 

c)  prům. prospěch ze všech předmětů v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ 

d)  prům. prospěch z MAT ze všech období uváděných na tiskopisu přihlášky 

e)  prům. prospěch z FYZ ze všech období uváděných na tiskopisu přihlášky 

f)  prům. prospěch z CJL ze všech období uváděných na tiskopisu přihlášky 

g)  prům. prospěch z CIJ ze všech období uváděných na tiskopisu přihlášky 

 

 

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny  v pátek 20. května 2022 v 8.00 hodin 

v budově školy na nástěnce u vchodu a na webových stránkách školy - www.stavtr.cz.  
Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel školy odešle písemné 

rozhodnutí o nepřijetí. 

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 3. 6. 2022. 

 

 
 

V Třebíči dne 9. 5. 2022 

 

Ing. Jiří Kurka 

 ředitel školy 

 

 


