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Jednotná kritéria přijímacího řízení do vyššího ročníku 
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pro školní rok 2022/2023 

 

Kritéria pro přijímací řízení do vyššího ročníku čtyřletého oboru 
ukončeného maturitní zkouškou  

 
Přijímání uchazečů se bude řídit na základě níže uvedených kritérií: 
 
Přijímání absolventů tříletých oborů elektro do čtyřletého oboru na SŠE Lipník 
 

Obor, který uchazeč úspěšně absolvoval: Obor, na který je přijímán (ročník) 

Elektrikář 
Elektrikář-silnoproud 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
Autoelektrikář 
Spojový mechanik 

Mechanik elektrotechnik (2.-3.) 

 
Úspěšní absolventi tříletých oborů vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář, 26-51-H/02 Elektrikář-
silnoproud, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-57-H/01 Autoelektrikář nebo 
26-59-H/01 Spojový mechanik mohou být na základě předepsaných dokladů (Přihláška ke 
vzdělávání – studiu ve střední škole, výpis z katalogu nebo kopie vysvědčení 1.-3. ročník tříletého 
oboru, potvrzení o lékařské způsobilosti pro zvolený obor, další doklady jako vysvědčení o 
závěrečné zkoušce a výuční list) přijati do 2.- 3. ročníku čtyřletého oboru. U žáků SŠE Lipník bude 
požadována jen přihláška ke vzdělávání a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. 
Uchazeči nebudou zpravidla konat rozdílovou zkoušku. 
 

 

Kritéria pro přijímací řízení do vyššího ročníku tříletého oboru ukončeného 
výučním listem 

 

Přijímání uchazečů se bude řídit na základě níže uvedených kritérií: 
 
Přijímání absolventů čtyřletých oborů do tříletého oboru na SŠE Lipník 
 
 

Obor, který uchazeč úspěšně absolvoval: Obor, na který je přijímán (ročník) 

Mechanik elektrotechnik 
  

Elektrikář (2.-3.) 

Informační technologie 
Elektrotechnika  
Telekomunikace 

Elektrikář (2.) 

 
Úspěšní absolventi čtyřletých oborů vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 18-20-M/01 
Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-45-M/01 Telekomunikace mohou být na 
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základě předepsaných dokladů (Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole, výpis 
z katalogu nebo kopie vysvědčení 1.-4. ročník čtyřletého oboru, potvrzení o lékařské způsobilosti 
pro zvolený obor, další doklady jako vysvědčení o maturitní zkoušce) přijati do 2.-3. ročníku 
tříletého oboru. U žáků SŠE Lipník bude požadována jen přihláška ke vzdělávání a potvrzení o 
zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Uchazeči – absolventi oboru 26-41-L/01 zpravidla 
nebudou konat rozdílovou zkoušku. Uchazeči ostatních uvedených oborů budou konat rozdílovou 
zkoušku.  
 
Uchazeči (žáci) mohou být přijímáni průběžně nebo v případě více zájemců podle následujících 
kritérií: 
 

1. Kapacitní možnosti třídy (obor), skupiny v odborném výcviku, praktických měření 
2. Úspěšné složení závěrečné nebo maturitní zkoušky 
3.  Prospěch uchazečů v absolvovaném oboru (nebo dílčí výsledky z jednotlivých ročníků) 

 
Postup při určování pořadí žáků podle výše uvedených kritérií: 

 
1. Přednost budou mít žáci, kteří úspěšně složili závěrečnou nebo maturitní zkoušku   
2. Žáci se seřadí podle prospěchu ze všech ročníků absolvovaného oboru (od nejlepšího po 

nejhorší průměr)  
 

Přijati budou žáci, kteří vyhoví určeným kritériím a podmínkám pro přijetí podle školského zákona. 
 
Poučení: 
§ 60a Zápisový lístek 

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový 
lístek… 

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. 
března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních 
případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa 
trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se 
uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost 
uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. 

 
 
 
 
 
 
 

Dne 13.5.2022      Mgr. Michael Tesař 
        ŘŠ SŠE Lipník nad Bečvou 
 
 

 

 

 

 

http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-4-hlava-1-paragraf-60a
http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-4-hlava-1-paragraf-60a
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