
Kapacita a podmínky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 
 

S uchazeči na všechny obory bude proveden přijímací pohovor. Uchazeč musí splňovat základní podmínky a dále jeho pořadí určuje 

získaný počet bodů stanovený z klasifikace ZŠ a na základě výsledků pohovoru. U maturitních oborů pořadí rovněž určuje počet bodů 

získaných z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na 

celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 60,24 %. 

ČTYŘLETÉ – zakončené maturitní zkouškou: KAPACITA ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  se zaměřením na PROGRAMOVÁNÍ, VÝVOJ APLIKACÍ  A ROBOTIKU 30 

Úspěšné zakončení 9. ročníku 
ZŠ, lékařské potvrzení a 
dosažení min. stanoveného 
počtu bodového ohodnocení. 

18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  se zaměřením na POČÍTAČOVOU GRAFIKU a AUDIO-VIDEO TVORBU 30 

Úspěšné zakončení 9. ročníku 
ZŠ, lékařské potvrzení a 
dosažení min. stanoveného 
počtu bodového ohodnocení. 

23-44-L/01  MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  24  

Úspěšné zakončení 9. ročníku 
ZŠ, lékařské potvrzení a 
dosažení min. stanoveného 
počtu bodového ohodnocení. 

23-45-L/01  MECHANIK SEŘIZOVAČ  24  

Úspěšné zakončení 9. ročníku 
ZŠ, lékařské potvrzení a 
dosažení min. stanoveného 
počtu bodového ohodnocení. 

TŘÍLETÉ – zakončené výučním listem: KAPACITA  ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

23-51-H/01  STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na obor ZÁMEČNÍK  24  
Lékařské potvrzení a splnění 
povinné školní docházky. 

23-52-H/01  NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC systémů 24  
Lékařské potvrzení a splnění 
povinné školní docházky. 

23-55-H/01  KLEMPÍŘ se zaměřením na AUTOKLEMPÍŘE s rozšířenou výukou AUTO - MECHANIKA  24  
Lékařské potvrzení a splnění 
povinné školní docházky. 

23-56-H/01  OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou CNC systémů  24  
Lékařské potvrzení a splnění 
povinné školní docházky. 

NÁSTAVBOVÉ studium pro vyučené: KAPACITA  ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

64-41-L/51  PODNIKÁNÍ tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou  

škola vyhrazuje právo otevření oboru (tj. přijetí uchazečů) pouze v případě, že bude minimální počet 24 
úspěšných uchazečů, kteří se zúčastnili řádného termínu JPZ! 

30  

Výuční list ve tříletém učebním 
oboru a dosažení min. 
stanoveného počtu bodového 
ohodnocení. 

 
V Dobrušce dne 4. 11. 2019                                  ing. Vladimír Voborník v. r., ředitel školy 


