PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112

realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“)
a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění pro
uchazeče oborů středního vzdělání, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021.

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Kód oboru
vzdělání

Název oboru vzdělání

23-45-M/01

Dopravní prostředky (školní vzdělávací program:
Technik silniční dopravy)
Dopravní prostředky (školní vzdělávací program:
Operátor silniční dopravy)
Provozní technika (nástavbové studium, školní
vzdělávací programy Dopravní technika, Operátor
zemědělské techniky)
Provozní technika (nástavbové studium – dálková
forma vzdělávání)
Technologie potravin (nástavbové studium, školní
vzdělávací program Technologie potravin)
Mechanik opravář motorových vozidel
Autoelektrikář (školní vzdělávací program
Diagnostik motorových vozidel)
Elektrikář – silnoproud
Opravář zemědělských strojů (školní vzdělávací
program Opravář-diagnostik zemědělské techniky)
Kuchař – číšník
Cukrář
Řezník – uzenář

23-45-M/01
23-43-L/51

23-43-L/51
29-41-L/51
23-68-H/01
26-57-H/01
26-51-H/02
41-55-H/01
65-51-H/01
29-54-H/01
29-56-H/01

Předpokládaný počet
přijímaných
uchazečů
13
13
18

0
12
60
26
26
48
26
26
26

II. Přijímací řízení do čtyřletého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
1. Ve školním roce 2020/2021 bude ve Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M.
Tyrše 112, vyučován čtyřletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou:
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23-45-M/01 Dopravní prostředky – ŠVP Technik silniční dopravy
23-45-M/01 Dopravní prostředky – ŠVP Operátor silniční dopravy
2. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle výsledků v 1. pololetí v závěrečném roce povinné školní
docházky, podle výsledků přijímací zkoušky a dalších skutečností stanovených § 60, odstavec 13,
písmeno d) školského zákona:
- podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- podle výsledků hodnocení jednotné povinné přijímací zkoušky konané ve školním roce 2017/2018
- podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
3. Žák musí být klasifikován ze všech předmětů, které jsou v jeho dalším vzdělávání rozhodující
pro profil absolventa ve smyslu školského zákona.
4. V případě, že počet přihlášených uchazečů překročí plánovaný počet přijímaných uchazečů, bude
pořadí uchazečů stanoveno podle těchto bodových kritérií:
a) studijní průměr v 1. pololetí 9. ročníku základní školy = průměr 1,0 = 200 bodů (za každých
počínajících 0,1 průměru horších než 1,0 následuje odečet 5 bodů),
b) výsledky z předmětů Matematika, Český jazyk a Fyzika v 1. pololetí 9. ročníku základní školy
(1=50 bodů, 2=40 bodů, 3=30 bodů, 4=10 bodů, 5 = 0 bodů za každý předmět),
c) bodové bonusy reprezentující hodnocení chování žáka:
 bonus 30 bodů pro uchazeče s 1. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku základní školy
 bonus 0 bodů pro uchazeče s 2. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku základní školy
 bonus 0 bodů pro uchazeče s 3. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku základní školy
d) u uchazečů přihlášených ke vzdělávání musí být proveden centrálně zadaný vstupní znalostní
přijímací test, který bude mít celkovou hodnotu 600 bodů (bodové hodnocení centrálně zadaného
vstupního znalostního přijímacího testu z předmětu „Český jazyk“ 300 bodů, z předmětu
„Matematika“ 300 bodů /1 získaný bod z centrálně zadaného vstupního přijímacího testu z českého
jazyka a z matematiky = 6 bodů v rámci kritérií přijímacího řízení/),
e) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:
– účast ve vzdělávacích programech Domu mladého technika a řemeslníka v době studia na
základní škole a umístění mezi prvními šesti žáky soutěží odborných dovedností pro žáky ZŠ (= 10
bodů)
– účast v matematických a fyzikálních olympiádách (= 10 bodů)
Tyto skutečnosti budou doloženy vždy diplomem ze soutěže nebo potvrzením školy do 29. 02.
2020.
V případě rovnosti bodů u více uchazečů bude rozhodnuto o celkovém pořadí podle následujících
kritérií:
1. studijní průměr v 1. pololetí 9. ročníku základní školy
2. nižší součet klasifikačních výsledků z předmětů Matematika, Český jazyk a Fyzika v 1. pololetí
závěrečného ročníku základní školy
Minimální počet celkově získaných bodů umožňující přijetí ke studiu je stanoven číslem 300 bodů.
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III. Přijímací řízení do dvouletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
(nástavbové studium)
1. Ve školním roce 2020/2021 budou ve Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M.
Tyrše 112, vyučovány dvouleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
23-43-L/51 Provozní technika – ŠVP Dopravní technika (denní forma studia)
23-43-L/51 Provozní technika – ŠVP Operátor zemědělské techniky (denní forma studia)
29-43-L/51 Technologie potravin
2. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle ustanovení § 60, odstavec 13, písmeno a), c), d) školského
zákona:
- podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- podle výsledků hodnocení jednotné povinné přijímací zkoušky konané ve školním roce 2018/2019
- podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
3. Žák musí být klasifikován ze všech předmětů, které jsou v jeho dalším vzdělávání rozhodující
pro profil absolventa ve smyslu školského zákona.
4. V případě, že počet přihlášených uchazečů překročí plánovaný počet přijímaných uchazečů, bude
pořadí uchazečů stanoveno podle těchto bodových kritérií (bod 2):
a) studijní průměr v 1. pololetí 3. ročníku studia oboru středního vzdělání s výučním listem =
průměr 1,0 = 200 bodů (za každých počínajících 0,1 průměru horších než 1,0 následuje odečet
5 bodů),
b) výsledky z předmětů Matematika, Český jazyk, Cizí jazyk 1. pololetí 3. ročníku studia oboru
středního vzdělání s výučním listem (1=50 bodů, 2=40 bodů, 3=30 bodů, 4=10 bodů, 5 = 0 bodů za
každý předmět),
c) stupeň nedostatečný ve vyučovacím předmětu v 1. pololetí závěrečného školního roku oboru
středního vzdělání s výučním listem (za každý stupeň nedostatečný = -50 bodů),
d) bodové bonusy reprezentující hodnocení chování žáka:
 bonus 20 bodů pro uchazeče s 1. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku studia středního vzdělání s výučním listem
 bonus 0 bodů pro uchazeče s 2. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku studia středního vzdělání s výučním listem
 bonus 0 bodů pro uchazeče s 3. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku studia středního vzdělání s výučním listem
e) u uchazečů přihlášených ke vzdělávání musí být proveden vstupní znalostní přijímací test, který
bude mít hodnotu 600 bodů (bodové hodnocení vstupního znalostního přijímacího testu z předmětu
„Český jazyk“ 300 bodů, z předmětu „Matematika“ 300 bodů)
/1 získaný bod z centrálně zadaného vstupního přijímacího testu z českého jazyka a z matematiky =
6 bodů v rámci kritérií přijímacího řízení/),
f) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:
– účast v krajských a oblastních kolech soutěží odborných dovedností v oboru středního vzdělání
s výučním listem, který uchazeč v předchozím vzdělávání studoval, a umístění mezi prvními šesti
(= 10 bodů)
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– účast v celostátních kolech soutěží odborných dovedností v oboru středního vzdělání s výučním
listem, který uchazeč v předchozím vzdělávání studoval (= 10 bodů), pokud se uchazeč umístil
mezi prvními šesti účastníky (= 20 bodů)
Tyto skutečnosti budou doloženy vždy diplomem ze soutěže nebo potvrzením školy do 29. 02.
2020.
Minimální počet celkově získaných bodů umožňující přijetí ke studiu je stanoven číslem 250 bodů.
V případě rovnosti bodů u více uchazečů bude rozhodnuto o celkovém pořadí podle následujících
kritérií:
1.
u oboru středního vzdělání Provozní technika držitel řidičského oprávnění skupiny C
2.
u oboru středního vzdělání Provozní technika držitel oprávnění svářeče
3.
studijní průměr v 1. pololetí 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem
4.
nižší součet klasifikačních výsledků z předmětů Matematika, Český jazyk a Cizí jazyk v 1.
pololetí 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem
IV. Přijímací řízení do tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem
1. Ve školním roce 2020/2021 budou ve Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M.
Tyrše 112, vyučovány tříleté obory středního vzdělání s výučním listem:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – ŠVP Automechanik,
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – ŠVP Řidič nákladní a osobní dopravy,
26-57-H/01 Autoelektrikář – ŠVP Diagnostik motorových vozidel,
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud,
29-54-H/01 Cukrář,
29-56-H/01 Řezník-uzenář,
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – ŠVP Opravář-diagnostik zemědělské techniky,
65-51-H/01 Kuchař-číšník.
2. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle výsledků v 1. pololetí v závěrečném roce povinné školní
docházky a dalších skutečností stanovených § 60, odstavec 13, písmeno d) školského zákona:
- podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
-podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
3. Žák musí být klasifikován ze všech předmětů, které jsou v jeho dalším vzdělávání rozhodující
pro profil absolventa ve smyslu školského zákona, s výjimkou oborů Řezník-uzenář a Cukrář.
4. V případě, že počet přihlášených uchazečů překročí plánovaný počet přijímaných uchazečů,
bude pořadí uchazečů stanoveno podle těchto bodových kritérií:
a) studijní průměr v 1. pololetí v posledním ročníku základní školy = průměr 1,0 = 200 bodů (za
každých počínajících 0,1 průměru horších než 1,0 následuje odečet 5 bodů)
b) výsledky z předmětů Matematika, Český jazyk a Fyzika v 1. pololetí závěrečného ročníku
(1= 50 bodů, 2=40 bodů, 3=30 bodů, 4=10 bodů, 5 = 0 bodů za každý předmět, v případě
uvolnění z předmětu cizí jazyk se odečte 50 bodů) u oborů středního vzdělání s výučním listem
Mechanik opravář motorových vozidel, školní vzdělávací program Automechanik a Řidič
nákladní a osobní dopravy, Autoelektrikář, Opravář zemědělských strojů, Elektrikář-silnoproud,
u oborů středního vzdělání s výučním listem Řezník-uzenář, Cukrář a Kuchař-číšník se posuzují
předměty Chemie a Přírodopis (případně vyučovací předmět s přírodovědným zaměřením) místo
Matematiky a Fyziky
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c) bodové bonusy
 bonus 200 bodů pro uchazeče, kteří v době podávání přihlášky úspěšně absolvují 1. pololetí
9. ročníku základní školy
 bonus 100 bodů pro uchazeče, kteří v době podávání přihlášky prozatím neúspěšně absolvují
1. pololetí 9. ročníku základní školy
 bonus 50 bodů pro uchazeče, kteří v době podání přihlášky absolvují 8. ročník základní
školy
 ostatní žáci uchazeči bonus nezískávají
d) bodové bonusy reprezentující hodnocení chování žáka
 bonus 50 bodů pro uchazeče s 1. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku základní školy
 bonus 20 bodů pro uchazeče s 2. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku základní školy
 bonus 0 bodů pro uchazeče s 3. stupněm hodnocení z chování v 1. pololetí závěrečného
ročníku základní školy
e) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
– účast ve vzdělávacích programech Domu mladého technika a řemeslníka v době studia na
základní škole (= 10 bodů)
– účast v matematických a fyzikálních olympiádách (= 10 bodů)
– umístění mezi prvními šesti žáky soutěží odborných dovedností pro žáky ZŠ (= 10 bodů)
Tyto skutečnosti budou doloženy vždy diplomem ze soutěže nebo potvrzením školy do 29. 02.
2020.
V případě rovnosti bodů u více uchazečů bude rozhodnuto o celkovém pořadí podle následujících
kritérií:
1. studijní průměr v 1. pololetí posledního ročníku
2. nižší součet klasifikačních výsledků z předmětů Matematika, Český jazyk a Fyzika v 1. pololetí
závěrečného ročníku základní školy
Minimální počet celkově získaných bodů umožňující přijetí ke studiu je stanoven číslem 200 bodů,
u oborů středního vzdělání s výučním listem Cukrář a Řezník-uzenář 50 bodů.

V. Zdravotní způsobilost uchazečů
Uchazeči o studium oborů středního vzdělání vyučovaných ve Střední škole technické a řemeslné,
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru
vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče, toto potvrzení se netýká oborů
nástavbového studia.

VI. Termínový kalendář přijímacího řízení
1. Termínový kalendář přijímacího řízení ve Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr.
M. Tyrše 112, je stanoven ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou
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se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
a) termíny zaslání přihlášek – obory středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou do
01. 03. 2020, u oborů středního vzdělání (nástavbové studium) do 01. 03. 2020 (zadání podkladů
do systému a přihlášení k jednotným přijímacím zkouškám v systému CERTIS do 08. 03.
2020)
b) přijímací zkoušky ke studiu oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní
technika, ŠVP Dopravní technika, Operátor zemědělské techniky (nástavbové studium v denní
formě studia): a 29-41-L/51 Technologie potravin (nástavbové studium v denní formě studia)
- 14. dubna 2020 od 8.30 1. řádný termín
- 15. dubna 2020 od 8.30 2. řádný termín
c) přijímací zkoušky k dennímu studiu oboru 23-45-M/01 Dopravní prostředky, ŠVP Technik
silniční dopravy a ŠVP Operátor silniční dopravy (denní forma studia):
- 14. dubna 2020 od 8.30 1. řádný termín
- 15. dubna 2020 od 8.30 2. řádný termín
d) přijímací zkoušky v náhradním termínu k dennímu studiu pro obory středního vzdělání s
maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, 29-41-L/51 Technologie potravin a 23-43L/51 Provozní technika:
- 1. termín 13. května 2020 od 8.30
- 2. termín 14. května 2020 od 8.30
e) přijímací řízení ke studiu oborů středního vzdělání s výučním listem vyučovaných v Střední škole
technické a řemeslné Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112:
- 20. dubna 2020 v 15.00 1. kolo (1. termín)
f) další kola přijímacího řízení mohou být vyhlášena ředitelem SŠTŘ v případě volných míst
v jednotlivých oborech středního vzdělání, termín 2. kola je stanoven na 11. května 2020 v 15.00 a
termín 3. kola je stanoven na 18. května 2020 v 15.00. Další kola budou vyhlášena v případě
potřeby v dalších termínech.
2. Oznámení o konání přijímacích zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou bude
zákonným zástupcům žáků základních škol, žákům a uchazečům o studium zasláno nejpozději 14
dnů před termínem konání jednotné přijímací zkoušky poštou a pozvánky budou zpřístupněny
v systému CERTIS nejpozději do 27. března 2020.
3. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání bude předáno nebo zasláno nejpozději do dvou
pracovních dnů po termínu 28. dubna 2020 (1. řádný termín kolo přijímacího řízení pro denní
studium oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky) spolu s
pokyny ke studiu a přihláškou do domova mládeže.
4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání bude předáno nebo zasláno nejpozději do dvou
pracovních dnů po termínu 28. dubna 2020 (1. řádný termín kolo přijímacího řízení pro denní
studium oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika a 29-41-L/51
Technologie potravin) spolu s pokyny ke studiu a přihláškou do domova mládeže.
5. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání bude předáno nebo zasláno dne 22. dubna 2020
(1. kolo přijímacího řízení pro denní studium oborů středního vzdělání s výučním listem) spolu s
pokyny ke studiu a přihláškou do domova mládeže.
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6. Schůzka rodičů (zákonných zástupců) žáků přihlášených do 1. ročníku oborů středního vzdělání
s výučním listem se bude konat ve středu 22. dubna 2020 v 16.00 (výuková centra SŠTŘ, Nový
Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, a Hlušice 1)
7. Schůzka rodičů (zákonných zástupců) žáků přihlášených do 1. ročníku oborů středního vzdělání
s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky (školní vzdělávací programy Silniční
doprava a Operátor silniční dopravy) se bude konat ve středu 29. dubna 2020 v 15.30 (alternativa
čtvrtek 30. dubna 2020 v 15.30) ve výukovém centru SŠTŘ, Nový Bydžov, budova v ulici Dr. M.
Tyrše 112)
VII. Další organizační náležitosti přijímacího řízení
1. Další organizační náležitosti přijímacího řízení ve Střední škole technické a řemeslné, Nový
Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, jsou stanoveny ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve vzdělávání ve středních školách v platném
znění.
2. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejní ředitel SŠTŘ nejdříve dne 20. dubna 2020 u
oborů vzdělání s výučním listem a dne 28. dubna 2020 u oborů vzdělání s maturitní zkouškou, dne
28. dubna 2020 u nástavbového studia, nejdéle však do 2 dnů od obdržení hodnocení jednotné
přijímací zkoušky na úředních deskách v budovách SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, a na
webových stránkách školy.
3. Volná místa pro účely odvolacího řízení v případě, že počet uchazečů překročí plánovaný počet
přijímaných žáků, jsou stanovena počtem 1.
4. Ostatní náležitosti přijímacího řízení se řídí ustanoveními školského zákona a vyhláškou
č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách, v platném znění.
5. Další podrobnosti přijímacího řízení ve vztahu k jednotlivým oborům středního vzdělání:
a) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní
vzdělávací program Technik silniční dopravy (čtyřleté denní studium)
13 žáků /žákyň/ (třída 1. SD - školní vzdělávací program Technik silniční dopravy)
určeno pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou na základní škole
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků (včetně případů, kdy přijatí uchazeči neodevzdají
zápisové lístky)
b) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní
vzdělávací program Operátor silniční dopravy (čtyřleté denní studium)
13 žáků /žákyň/ (třída 1. OP - školní vzdělávací program Operátor silniční dopravy)
určeno pro žáky s ukončenou devítiletou povinnou školní docházkou na základní škole
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků (včetně případů, kdy přijatí uchazeči neodevzdají
zápisové lístky)
c) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika, školní vzdělávací
program Dopravní technika, Operátor zemědělské techniky (dvouleté nástavbové denní
studium)
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18 žáků /žákyň/ (třída 1. DPZ - denní forma studia)
určeno pro žáky s ukončeným vzděláním ve stanovených oborech středního vzdělání
s výučním listem skupiny oborů H
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků
d) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 29-41-L/51 Technologie potravin (dvouleté
nástavbové denní studium)
12 žáků /žákyň/ (třída 1. DPZ - denní forma studia)
určeno pro žáky s ukončeným vzděláním ve stanovených oborech středního vzdělání
s výučním listem skupiny oborů H
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků
e) obor středního vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(tříleté denní studium)
60 žáků /žákyň/ (třídy 1. AN)
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení
plánovaného počtu přijímaných žáků
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků
f) obor středního vzdělání s výučním listem 26-57-H/01 Autoelektrikář, školní vzdělávací
program Diagnostik motorových vozidel (tříleté denní studium)
26 žáků /žákyň/ (třída 1. AE)
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení
plánovaného počtu přijímaných žáků
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků
g) obor středního vzdělání s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (tříleté denní
studium)
26 žáků /žákyň/ (třída 1. E)
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení
plánovaného počtu přijímaných žáků
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků
h) obor středního vzdělání s výučním listem 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, školní
vzdělávací program Opravář-diagnostik zemědělské techniky (tříleté denní studium)
48 žáků /žákyň/ (třída 1. Z)
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení
plánovaného počtu přijímaných žáků
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků
i) obor středního vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník (tříleté denní studium)
26 žáků /žákyň/ (třída 1. K)
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení
plánovaného počtu přijímaných žáků
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
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nebude naplněn předpokládaný stav žáků
j) obor středního vzdělání s výučním listem 29-54-H/01 Cukrář (tříleté denní studium)
26 žáků /žákyň/ (třída 1. C)
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení
plánovaného počtu přijímaných žáků
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků
k) obor středního vzdělání s výučním listem 29-56-H/01 Řezník/ce/-uzenář/ka/ (tříleté denní
studium)
26 žáků /žákyň/ (třída 1. R)
ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení
plánovaného počtu přijímaných žáků
další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení
nebude naplněn předpokládaný stav žáků
Nový Bydžov 30. ledna 2020

Mgr. Vladimír Blažej
ředitel Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
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