
 

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024– 2. kolo 

obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (obory M a L0+H) 
 
Přihlášky ke vzdělávání jsou přijímány poštou nebo osobně do 25. května 2023. 

Jednotná přijímací zkouška se do níže uvedených oborů nekoná (k přihlášce lze přiložit výsledky z 1. 
kola jednotné přijímací zkoušky). Uchazeči bude přiděleno registrační číslo. 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou: 

Kód oboru Obor RVP 
Počet 

přijímaných 
Forma studia 

65-42-M/01 Hotelnictví  - Hotelnictví a cestovní ruch 13 denní 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – Veřejná správa a bezpečnost 11 denní 

18-20-M/01 Informační technologie 5 denní 

26-41-M/01 Elektrotechnika 9 denní 

 
 

Obory vzdělání s výučním listem (ve 3. ročníku) a maturitní zkouškou (ve 4. ročníku): 

Kód oboru Název oboru a doplňující obor 
Počet 

přijímaných 
Forma studia 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, 69-53-H/01 Rekondiční a sport. masér   22 denní 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů 1 denní 

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni dle zveřejněných kritérií:  

    Hodnocení prospěchu a chování uchazeče dle klasifikace na ZŠ 

 Výsledky ZŠ: započítává se lepší průměr -  II. pololetí 8. roč. nebo I. pololetí 9. ročníku.  

 Průměrný prospěch: 1,0 = 50 bodů. Za každou 0,2 průměrného prospěchu se snižuje počet bodů 
o 2,5. Uchazečům vycházejícím z nižších ročníků se nezapočítávají výsledky z žádných ročníků.  

 Za uspokojivé chování se odečítá 5 bodů, za neuspokojivé chování se odečítá 10 bodů. 

 Ostatní aktivity - za každou nadstandardní aktivitu (soutěže, olympiády, další reprezentace 
školy…) se započítávají 3 body. Aktivit je možno doložit maximálně 5.  

  
                Dosažené výsledky ZŠ  0-50 bodů 

Ostatní aktivity                   0-15 bodů 
Výsledky JPZ 1. kolo                            0-100 bodů 
Celkem     max. 165 bodů 

 

Uchazeči budou přijímáni do jednotlivých oborů vzdělání do stanovené kapacity podle dosažených 
výsledků stanovených kritérii přijímacího řízení. 
Podmínkou přijetí je získání kladného počtu bodů a doložení zdravotní způsobilosti uchazeče 
pro daný obor vzdělání (potvrzení lékaře na přihlášce). 
Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu cizince na území ČR (nejpozději při zahájení 
vzdělávání). 
 
Výsledky o přijetí / nepřijetí uchazeče budou zveřejněny 2. června 2023 na www.skolavdf.cz v sekci pro 
uchazeče – Výsledky přijímacího řízení a na veřejně přístupném místě v budově školy pod registračním 
číslem uchazeče. Úmysl vzdělávat se v oboru, do kterého byl přijat, musí uchazeč potvrdit odevzdáním 
zápisového lístku naší škole, a to nejdéle do 10 dnů po zveřejnění rozhodnutí. 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 17. května 2023                                                                           Ing. Bc. Petr Kotulič v. r. 
                                                                                                                                                     ředitel školy 

  

http://www.skolavdf.cz/

