
KRITÉRIA III. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Kritéria – studijní obory SPŠ 
Strojírenství, Dopravní prostředky 
 

Podmínkou přijetí je:  
 úspěšné absolvování základní školy 
 zdravotní způsobilost pro zvolený obor 
 hodnocení podle průměrného prospěchu 1. pololetí 8. ročníku a 9. ročníku základní školy 
 pořadí bude sestaveno dle průměrného prospěchu ZŠ  
 
Pro přijetí je stanoven průměrný prospěch ze ZŠ do 2,50. 
 
 v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria 

Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:  
1. průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku studia 
2. průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku studia 
3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku studia 
4. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku studia 
5. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku studia 
6. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 8. ročníku studia 
7. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku studia 
8. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku studia 

 obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů 

Postup pro nové studenty hlásící se na studijní obory: 

o v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy  

 termín: do 1. března 
 na přihlášce je nutné vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený 

ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské 
potvrzení  

o v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy 

 termín: viz www stránka Počty a termíny 
 na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený 

ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské 
potvrzení na přihlášce 

o zápisový lístek  
 zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový 

lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště 
 každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a 

podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal 
 zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 

10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole 
nebo na webu školy 



 pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý 
uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na 
danou školu přijat 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY DNE 13. SRPNA 
2021 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy 

 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na 
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy pro 
hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na 
základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného 
oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení 
neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kritéria – studijní obory SOU 

Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 
 

Podmínkou přijetí je:  
 úspěšné absolvování základní školy 
 zdravotní způsobilost pro zvolený obor 
 hodnocení podle průměrného prospěchu 1. pololetí 8. ročníku a 9. ročníku základní školy 
 pořadí bude sestaveno dle průměrného prospěchu ZŠ  
 
Pro přijetí je stanoven průměrný prospěch ze ZŠ do 2,70. 

 
 
 v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria 

Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:  
1. průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku studia 
2. průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku studia 
3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku studia 
4. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku studia 
5. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku studia 
6. klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 8. ročníku studia 
7. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku studia 
8. klasifikace z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku studia 

 obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů 
 

Postup pro nové studenty hlásící se na studijní obory: 

o v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy  

 termín: do 1. března 
 na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený 

ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské 
potvrzení  

o v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy 

 termín: viz www stránka Počty a termíny 
 na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený 

ze ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, lékařské 
potvrzení na přihlášce 

o zápisový lístek  
 zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový 

lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště 
 každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a 

podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal 



 zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole 
nebo na webu školy 

 pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý 
uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na 
danou školu přijat 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY DNE  
13. SRPNA 2021 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy 

 
Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na 
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy pro 
hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na 
základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného 
oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení 
neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kritéria – učební obory  

Kritéria pro přijetí na denní formu studia oborů Strojní mechanik (Zámečník), Truhlář, Mechanik 
opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zemědělec – farmář 

 splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání 
 zdravotní způsobilost pro obor studia 
 dosažený průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku studia a 1. pololetí 

posledního ročníku studia na ZŠ 
 v případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria 

Doplňková kritéria pro učební obory (kromě kadeřníka) budou rozhodovat v tomto pořadí:  
1. klasifikace z matematiky na ZŠ za 1. pololetí předposledního ročníku 
2. klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 1. pololetí předposledního ročníku 
3. klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 1. pololetí předposledního ročníku 
4. klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 1. pololetí předposledního ročníku 

 obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů 
 

Postup pro nové studenty hlásící se na učební obory: 

o v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy  

 termín: do 1. března 
 na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený 

ze ZŠ  
o v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý 

uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy 
 termín: viz www stránka Počty a termíny 
 na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený 

ze ZŠ 
o zápisový lístek  

 zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči musí o zápisový 
lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště 

 každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a 
podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal 

 zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole 
nebo na webu školy 

 pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý 
uchazeč do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na 
danou školu přijat 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY DNE 13. SRPNA 
2021 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy 

 



 

Kritéria nástavbového studia – denní forma 

Podnikání 
 

Podmínkou přijetí je:  

 úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem  
 průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 2. ročníku a 3. ročníku předchozího studia 
 hodnocení podle průměrného prospěchu z předchozího studia 
 pořadí bude sestaveno dle průměrného prospěchu z předchozího studia 
 
Pro přijetí je stanoven průměrný prospěch z přechozího studia do 2,70. 
 
 v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria 

Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:  
1. průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole 
2. průměrný prospěch za 1. pololetí 2. ročníku na střední škole 
3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole 
4. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 2. ročníku na střední škole 

 obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů 
 

Postup pro nové studenty hlásící se na nástavbové studium: 

o v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy  

 termín: do 1. března 
 na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený 

ze střední školy, k přihlášce je potřeba také přiložit kopie vysvědčení z 2. a 
3. ročníku učebního oboru a kopii výučního listu, pokud je uchazeč již 
vyučen 

 lékařské potvrzení není nutné 
o v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý 

uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy 
 termín: viz www stránka Počty a termíny 
 na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený 

ze střední školy, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. 
ročníku učebního oboru 

 lékařské potvrzení není nutné 

        Uchazeči nástavbového studia zápisový lístek NEPODÁVAJÍ! 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY DNE 13. SRPNA 
2021 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy 

 



Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na 
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy pro 
hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na 
základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného 
oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení 
neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. 
 
 


