
 Přijímací řízení – přehled oborů a termínů 
Ve školním roce 2019/20 budou otevřeny v 1. ročníku obory:  

 

 

ČTYŘLETÉ – zakončené maturitní zkouškou: 
 

 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  se zaměřením na  

PROGRAMOVÁNÍ, VÝVOJ APLIKACÍ  A ROBOTIKU 

 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  se zaměřením na  

POČÍTAČOVOU GRAFIKU a AUDIO-VIDEO TVORBU 

 

 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  

 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ  

U  oborů typu „L“ škola rozšiřuje výuku zejména v oblasti výpočetní techniky, programování se zaměřením na 

CNC techniku a svářečské kurzy. Na konci třetího ročníku skládají studenti závěrečnou zkoušku a získávají výuční list: 

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ z oboru „Strojní mechanik“ a MECHANIK SEŘIZOVAČ z oboru „Obráběč kovů“. 

 

TŘÍLETÉ – zakončené výučním listem: 
 
 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na ZÁMEČNÍKA 

 23-52-H/01 NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC systémů 

 23-55-H/01 KLEMPÍŘ  se zaměřením na 

AUTOKLEMPÍŘE s rozšířenou výukou AUTO - MECHANIKA 

 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou CNC systémů 

 
NÁSTAVBOVÉ studium pro vyučené: 
 

 

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

U nástavbového studia si škola vyhrazuje právo otevření oboru (tj. přijetí uchazečů) pouze v případě, 

že bude minimální počet 18 úspěšných uchazečů, kteří se zúčastnili řádného termínu JPZ! 
 

Pro uchazeče tříletých učebních oborů proběhne první kolo přijímacího řízení – pohovor dne 23. 4. 

2019. Čas bude určen v pozvánce. Pro tyto uchazeče budou tento den též zveřejněny výsledky přijímacího 

řízení.  

 

Pro uchazeče studijních (maturitních) oborů, kteří se zúčastnili řádného termínu JPZ, proběhne první 

kolo přijímacího řízení – pohovor a hodnocení dne 23. 4. 2019. Čas bude určen v pozvánce. Pro tyto uchazeče 

budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení do 25. 4. 2019 

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém řádném 

termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku 

konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním. 



 

Pro uchazeče studijních (maturitních) oborů, kteří se zúčastnili náhradního termínu JPZ, proběhne 

druhé kolo přijímacího řízení – pohovor a hodnocení dne 17. 5. 2019. Čas bude určen v pozvánce. Pro tyto 

uchazeče budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení do 18. 5. 2019 

 

Pro uchazeče studijních (maturitních) oboru jsou dány termíny jednotných přijímacích zkoušek: 

Studium 
První řádný termín 

JPZ 
Druhý řádný termín 

JPZ 
První náhradní 

termín JPZ 
Druhý náhradní 

termín JPZ 

Čtyřleté a 
nástavbové 

12. 04. 2019 15. 04. 2019 13. 05. 2019 14. 05. 2019 

 
 

Pozvánky budou všem uchazečům zaslány nejpozději do 28. března 2019.  

Další administrativa bude probíhat v souladu s vyhláškou MŠMT ČR o přijímacím řízení a doplňujících 

předpisů.  

Další kola přijímacího řízení budou na škole probíhat průběžně až do naplnění kapacit jednotlivých 

oborů.  

 
 
 
 
 
 
 V Dobrušce dne 5. 11. 2019       Ing. Vladimír Voborník v. r., ředitel školy 


