
Obory středního vzdělání E s výučním listem – tříleté 

Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají. 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

• zaměření kuchařské práce 

• zaměření ubytovací služby 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 

• zaměření cukrářské práce 

23-51-E/01 Strojírenské práce 

• zaměření zámečnické práce a údržba 

Kritéria přijetí  

• Do uvedených oborů se mohou hlásit uchazeči vycházející i z nižších ročníků 

základní školy, po ukončení povinné školní docházky.   

• Zvlášť budou otevřeny tyto obory pro žáky s doporučením školského poradenského 

zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 

školského zákona (druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření). 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 

s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

 

 

 

Obor středního vzdělání C se závěrečnou zkouškou – dvouletý 

Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají. 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

Kritéria přijetí  

• Uchazeč musí mít doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 Školského zákona a splněnou 

povinnou školní docházku. 

• Přijímáni budou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (středně těžké mentální 

postižení, nebo mentální postižení s kombinovaným dalším postižením) s přiznanými 

podpůrnými opatřeními třetího a vyššího stupně. 

 



 

Ostatní pokyny a upozornění k přijímacímu řízení 

• Uchazeči do oborů bez přijímací zkoušky obdrží emailem informace k přijímacímu 

řízení s evidenčním číslem uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky 

přijímacího řízení a termínu zveřejnění výsledků.  

• Pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno pod evidenčním 

číslem v budově školy a na webových stránkách školy: www.hskm.cz. 

• Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je považováno kladné rozhodnutí ředitelky 

školy za oznámené.  

• Uchazeč potvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku do        

10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, jinak zaniká právní účinek rozhodnutí.  

• Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí obdrží uchazeč doporučeně písemnou 

formou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 dnů od doručení k 

odvolacímu orgánu, KÚ Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky střední školy.  

• Pokud je uchazeč o studium cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako 

povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního 

vysvědčení vydaného zahraniční školou, nebo rozhodnutí o uznání platnosti 

zahraničního vysvědčení. Dále pak doklad o splnění povinné školní docházky, který 

vydala zahraniční škola v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní 

docházku v zahraniční škole. V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém 

jazyce, přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů 

vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nepožaduje. 

• Pokud uchazeč dokládá kopie vysvědčení, musí být úředně ověřena. 

• Informace k přijímacím řízení podá vedoucí učitelka nebo sekretariát školy. 

Mgr. Svatava Mlčochová, tel.: 605 784 647                                                               
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