
 

Počty přijímaných žáků pro maturitní studium  

školní rok 2023/2024 
 

Kód oboru Název oboru Plánovaný počet 

přijatých 

16-01-M/01 

Ekologie a životní prostředí 

- čtyřleté maturitní studium 

pro absolventy ZŠ 

23 

64-41-L/51 

Podnikání  

– denní dvouleté nástavbové 

studium pro absolventy SOU 

23 

 

Termín pro podání přihlášek ke studiu do prvního kola přijímacího řízení 

do 1. března 2023 

 

Kriteria přijímacího řízení 
 

Kriteria přijímacího řízení jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 

č. 353/2020 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání na středních školách. Přijímací řízení bude formou jednotné 

přijímací zkoušky. 

 

Termíny přijímacího řízení 

Přijímací řízení se uskuteční ve dnech 13. a 14. dubna 2023. Náhradní termíny se 

uskuteční ve dnech 10. a 11. května. Výsledky budou uveřejněny (web školy, nástěnka) do 

2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem v termínu do 28. dubna 

2023 pro řádný termín. 

 

 O přijetí nebo nepřijetí uchazeče rozhodne setříděný celkový počet bodů, které má možnost 

žák získat v rámci přijímacího řízení.  

 Žáci budou přijati na základě setříděného seznamu získaných bodů v přijímacím řízení a počtu 

volných míst pro přijetí. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším 

celkovým počtem bodů za test z matematiky, následně z českého jazyka a literatury. 

  Žák musí absolvovat přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury.  

Žák získá v rámci přijímacího řízení body, jejichž celkový počet rozhodne o jeho pořadí v 

seznamu uchazečů a přijetí ke studiu zvoleného oboru.  



 
 

Body žák obdrží:  

 Z výsledků testů přijímacího řízení (test z matematiky a českého jazyka a literatury).  

 Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.  

 Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů  

 Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování jednotné zkoušky a dosažení minimálně 20 bodů 

(celkový součet z obou testů) 

Celkově tedy může v přijímacím řízení žák obdržet maximální počet 50+50 bodů, tedy 100 

bodů.  

Podmínkou přijetí do nástavbového studia je úspěšné ukončení tříletého oboru vzdělání 

s výučním listem, jehož absolvování doloží žák výučním listem do konce září. 

 

 

Uchazeči do maturitního oboru Ekologie a životní prostředí po zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení o přijetí musí do 10 pracovních dnů předložit ředitelství školy 

zápisový lístek.  

 

Uchazeči do nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají, odevzdávají návratku, 

která bude součástí rozhodnutí o přijetí. 

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí žáka se mohou zákonní zástupci žáka, zletilí žáci nebo 

uchazeči odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím Střední 

odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk u Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Olomouckého kraje.  

 
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení ve všech oborech vzdělání - 2 místa. 

Podle výsledků prvního kola budou vypsána případná další kola přijímacího řízení.  

Ve Šternberku 31. ledna 2023 

Ing. Pavel Andrys 

ředitel 

SOŠ lesnická a strojírenská 

Šternberk, Opavská 8 

785 01 Šternberk 

tel: 585 012 115 

www.sou-stbk.cz 

 

 


