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Předpokládané počty přijímaných žáků na SŠ, SOU 

Ředitel školy stanovuje dle § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, před-

pokládané počty přijímaných žáků pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 t a k t o :  

 

Počty přijímaných žáků 

Název oboru dle školního vzdělávacího pro-

gramu 
Obor vzdělání 

Počty žáků 

pro přijetí 

4leté obory s maturitní zkouškou (M, L) – celkem 90 žáků 

Průmyslová automatizace  26-41-M/01 Elektrotechnika 30 

Firemní management 63-41-M/02 Obchodní akademie 30 

Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie 30 

Programátor a seřizovač CNC strojů 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 30 

Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 30 

Návrhář nábytku a CNC programátor 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 20 

Mechanik elektrotechnik 26-43-L/01 Mechanik elektrotechnik 20 

3leté obory s výučním listem (H) – celkem 90 žáků 

Strojní mechanik – zámečník  23-51-H/01 Strojní mechanik 24 

Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) 23-56-H/01 Obráběč kovů 24 

Elektrikář 26-51-H/01 Elektrikář 20 

Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 34 

3leté obory s výučním listem (E) – celkem 16 žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 8 

Montážní strojnické a elektrotechnické práce 23-51-E/01 Strojírenské práce 8 

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem – celkem 30 žáků 

Provozní technika 23-43-L/51 Provozní technika 16 

Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 14 

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem – celkem 45 žáků 

Provozní technika 23-43-L/51 Provozní technika 30 

Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 15 
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