
Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/23 
 

V letošním školním roce je možné podávat přihlášky na naší škole do 
následujících studijních oborů: 

 
Tříleté obory zakončené učňovskou zkouškou 
Strojní mechanik        23 – 51 – H/01 
Obráběč kovů         23 – 56 – H/01 
Elektrikář         26 – 51 – H/01 
Elektrikář silnoproud        26 – 51 – H/02 
 
Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou 
Ekonomika a podnikání (řízení firem i management sportu)   63 – 41 -M/01 
Mechanik strojů a zařízení       23 – 44 – L/01 
Mechanik elektrotechnik      26 – 41 – L/01 
 
Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou s možností složit po 3.ročníku učňovskou zkouškou 
Mechanik elektrotechnik, Elektrikář     26 – 41 – L/01, 26 – 51 – H/01 
 
Dvouleté obory nástavbového studia zakončené maturitní zkouškou 
Podnikání        64 – 41 – L/51 
Provozní technika       23 – 43 – L/51 
Provozní elektrotechnika      26 – 41 – L/51 
 

 

Vzhledem k připravovanému sloučení SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt. se SOŠ a SOU Neratovice a převodu 
strojních a elektro oborů na naši školu je také možné podat přihlášku na SOŠ a SOU Kralupy n.Vlt.: 

Tříleté obory zakončené učňovskou zkouškou 
Strojní mechanik        23 – 51 – H/01 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje    26 – 52 – H/01 
 
Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou s možností složit po 3.ročníku učňovskou zkouškou 
Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26 – 41 – L/01; 26 – 52 – H/01 
 
Žáci přijati do výše uvedených oborů na SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt. budou k 1. 9. 2022 převedeni na 
ISŠT Mělník.  
 

Uchazeč na přihlášce uvede název i příslušné číslo oboru. U kombinovaného oboru s maturitní 
zkouškou i výučním listem uvede oba názvy a obě čísla oborů do jedné kolonky. Toto je považováno 
za jednu ze dvou možností na přihlášce. 

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2022 na příslušnou školu (Mělník, Kralupy) 

Je možná i kombinace obou škol (jeden obor na ISŠT Mělník, druhý na SOŠ a SOU Kralupy)   


