
                                          
       

 

2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 
 
 

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do tříletých učebních oborů: 
 

 
Obory:   23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) – 2 volná místa 

23-56-H/01 Obráběč kovů – 6 volných míst 
 
(Ostatní tříleté učební obory a všechny čtyřleté maturitní obory jsou plně obsazené, do jiných oborů 
proto nebude 2. kolo přijímacího řízení vyhlašováno.) 
 
Termín 2. kola: 16. 5. 2023 – 23. 5. 2023  
 
Podmínky odevzdávání přihlášek:  
Do druhého kola budou přijaty všechny přihlášky doručené na ředitelství školy ve dnech 16. – 23. 5. 
2023. V případě odeslání přihlášky poštou není rozhodující datum odeslání, ale datum doručení do 
školy, proto doporučujeme osobní odevzdání přihlášek.  
Každá přihláška musí být originál, proto pokud se uchazeč chce hlásit na oba obory, je třeba 
odevzdat 2 přihlášky.  
 
Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení: 
Viz odkaz níže. 
 
Vyhodnocení 2. kola přijímacího řízení: 
Dne 24. 5. 2023 budou uchazeči pro každý obor zvlášť seřazeni podle získaných bodů od nejvyššího 
do nejnižšího počtu bodů. Pořadí uchazečů bude vyvěšeno na webových stránkách školy www. sou-
dubska.cz  a na nástěnce u vchodu do školy dne 24. 5. 2023.  
 
Podle tohoto pořadí budou postupně přijímáni až do naplnění kapacity tříd u jednotlivých oborů.  
Přijatí uchazeči musí své rozhodnutí studovat v daném oboru potvrdit odevzdáním zápisového lístku, 
v opačném případě budou postupně oslovováni další v pořadí. 
 
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou. Rozhodnutí o nepřijetí budou vydána po naplnění kapacity 
oborů a neúspěšní uchazeči si je budou moci vyzvednout osobně na ředitelství školy v termínu, který 
bude zveřejněn na webových stránkách školy po konečném uzavření 2. kola přijímacího řízení.  
 
Možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí je dána pro 2. kolo dne 23. 5. 2023 
od 12:00 do 15:00 hod. Nahlížení do spisu není povinností uchazeče ani jeho zákonných zástupců 
(dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů). 
 

 


