
Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 

23-51-H/01 Strojní mechanik – studium denní   36-67-H/01 Zedník – studium den 

26-51-H/01 Elektrikář – studium denní   23-56-H/01 Obráběč kovů – studium denní  

23-55-H/02 Karosář – studium denní    26-57-H/01 Autoelektrikář – studium denní  

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – studium denní    

  

   

1. Čtvrté kolo přijímacího řízení pro tříleté obory vzdělání - H: 

Obory vzdělání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání – viz volná 

místa pro čtvrté kolo. 

Podmínkou pro přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu do 22. 9. 2021. 

Posouzení zdravotní způsobilosti praktickým lékařem (viz RVP).  

Splnění povinné školní docházky. 

 

2. Kritéria přijímacího řízení pro tříleté obory vzdělání - H: 

Hodnocení na vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy, vyjádřené studijním průměrem. 

Při rovnosti průměrů se přihlédne k hodnocení předmětů český jazyk, matematika. 

 

3. Přijímací zkoušky se pro tříleté obory vzdělání H nekonají. 

 

4. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů  

proběhne dne 24. 9. 2021. 

 

5. Od zveřejnění seznamu o přijetí začíná lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. 

 

6. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání. 

  



 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce – studium denní 

36-67-E/01 Zednické práce – studium denní 

41-52-E/01 Zahradnické práce – studium denní 

 

 

1. Čtvrté kolo přijímacího řízení pro tříleté obory vzdělání - E: 

Obory vzdělání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání – viz volná 

místa pro čtvrté kolo. 

Podmínkou pro přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu do 22. 9. 2021. 

Posouzení zdravotní způsobilosti praktickým lékařem (viz RVP).  

Splnění povinné školní docházky. 

 

2. Kritéria přijímacího řízení pro tříleté obory vzdělání - E: 

Hodnocení na vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy, vyjádřené studijním průměrem. 

Při rovnosti průměrů se přihlédne k hodnocení předmětů český jazyk, matematika. 

 

3. Přijímací zkoušky se pro tříleté obory vzdělání E nekonají. 

 

4. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů  

proběhne dne 24. 9. 2021. 

 

5. Od zveřejnění seznamu o přijetí začíná lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. 

 

6. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání. 

 

 

 



Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 

26-41-M/01 Elektrotechnika – studium denní 

 

1. Čtvrté kolo přijímacího řízení pro maturitní obory: 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – viz volná místa pro čtvrté kolo. 

Podmínkou pro přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu do 22. 9. 2021. 

Posouzení zdravotní způsobilosti praktickým lékařem (viz RVP). 

Splnění povinné školní docházky. 

 

2. Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory: 

Hodnocení na vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy, vyjádřené studijním průměrem. 

Při rovnosti průměrů se přihlédne k hodnocení předmětů český jazyk, matematika. 

 

3. Přijímací zkoušky se pro maturitní obor nekonají. 

 

4. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů  

proběhne dne 24. 9. 2021. 

 

5. Od zveřejnění seznamu o přijetí začíná lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. 

 

6. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání. 

 


