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Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 

pro školní rok 2022/2023 

přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. 

MATURITNÍ OBORY – denní studium 

➢ koná se přijímací zkouška 

➢ pro žáky z 9. tříd ZŠ, čtyřleté studium zakončené státní maturitní zkouškou 

kód oboru název oboru další informace o oboru 

počet 

přijímaných 

žáků 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 
Počítačová automobilní 

diagnostika 
30 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
Počítače a 

zabezpečovací systémy 
30 

průběh přijímacího řízení: 

1. kolo 
1. termín úterý 12.4.2022 od 8.30 hod 

2. termín středa 13.4.2022 od 8.30 hod 

 

MATURITNÍ OBORY – denní nástavbové studium 

➢ koná se přijímací zkouška 

➢ pro absolventy vybraných tříletých učebních oborů, dvouleté denní studium 

zakončené státní maturitní zkouškou 

kód oboru název oboru další informace o oboru 

počet 

přijímaných 

žáků 

39-41-L/51 Autotronik 
- z učebních oborů 

automechanik (MOMV), 

autoelektrikář 
15 

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik 
- z elektrotechnických 

učebních oborů 
15 

průběh přijímacího řízení: 

1. kolo 
    1. termín úterý 12.4.2022 od 8.30 hod 

2. termín středa 13.4.2022 od 8.30 hod 
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Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 29.4.2022. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od pondělí 2.5.2022 od 

8.00 hod. 

Přijatí uchazeči mohou osobně odevzdat zápisový lístek. 

 

UČEBNÍ OBORY – denní studium 

➢ nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

➢ pro žáky z 9. tříd ZŠ, tříleté denní studium zakončené jednotnou závěrečnou 

zkouškou s výučním listem 

kód oboru název oboru další informace o oboru 

počet 

přijímaných 

žáků 

23-68-H/01 
Mechanik opravář 

motorových vozidel 

- dříve AUTOMECHANIK 

 - jako jediná škola v Liberci 
90 

26-57-H/01 Autoelektrikář 

- počítačová diagnostika 

automobilů 

- jako jediná škola 

v Libereckém kraji 

30 

26-52-H/01 
Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje 

- výtahy a zdvihací technika 
JAKO JEDINÁ ŠKOLA V ČR 30 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  
- stipendijní program 

Libereckého kraje 
30 

26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud  
- stipendijní program 

Libereckého kraje 
30 

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 22.4.2022 po 8.00 hod. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od pondělí 25.4.2022 od 

8.00 hod. 

Přijatí uchazeči mohou osobně odevzdat zápisový lístek. 

 

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení 

výsledků, tj. 6. 5.2022 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od 

převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, 

vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného 

uchazeče. 

 

V Liberci dne 11. ledna 2022    Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.,ředitel školy 
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