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1. Průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2023/2024 
 
Rodiče, žáci 

• vyzvednou si na základní nebo střední škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje. Přihlášky 
si mohou opatřit na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz) nebo na stránkách školy 
(www.spszr.cz) 

• nechají si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis) 

• podají přihlášku na sekretariát příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak 
rodičem) do 1. března 2023 

• mohou v 1. kole podat nejvýše dvě přihlášky, na obou uvedou školy ve stejném pořadí (mohou vyplnit 
jednu přihlášku a tu pak okopírovat, obě přihlášky ale musí obsahovat originální podpisy) 

• budou konat jednotné přijímací zkoušky v 1. termínu na škole uvedené jako 1. v pořadí a v 2. termínu 
na škole uvedené jako 2. v pořadí 

• mohou konat v 1. kole 2krát jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč koná na jedné škole v 1. kole jednotné 
přijímací zkoušky 2krát jen v případě, že na téže škole podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání. 
Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu 

• k přihlášce přiloží i další doklady, pokud je střední škola vyžaduje (tato informace je uvedena v kritériích 
přijímacího řízení zveřejněných ředitelem střední školy). 

 
Dále 

• ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč 
nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů 
ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě 
předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem 

• v případě, že žák bude přijat na více středních škol nebo oborů vzdělávání, přičemž rozhodnutí o přijetí 
dostane v jiných termínech, mohou zápisový lístek písemně vzít zpět pouze na základě odvolání 
a odevzdat na jinou školu či obor 

• v případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat 
ke studiu na dané střední škole 

• po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy 
k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Kraje Vysočina 

• v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku 
ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne a podá přímo u ředitele střední 
školy, který druhé případně další kola přijímacího řízení vypsal společně s počtem volných míst 
v jednotlivých oborech po prvním kole. Počet přihlášek v dalších kolech není omezen. 

Poznámka: V případě zletilých uchazečů se podpisy rodičů nevyžadují. 
 
Základní škola 

• zajistí nákup zápisových lístků, jejich vyplnění, potvrzení a přesnou evidenci 
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• v případě ztráty vydává náhradní zápisový lístek 

• prostřednictvím výchovných poradců informuje rodiče o náležitostech přijímacího řízení, včetně nabídky 
oborů na středních školách. 

 
Střední škola (ředitel školy) 

• vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení (počet kol není omezen) 

• stanovuje jednotlivá kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

• shromažďuje přihlášky a rozesílá pozvánky k přijímací zkoušce 

• zveřejní pořadí uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem a seznam přijatých 
uchazečů ve škole a také na internetových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí odesílá poštou  

• přijímá zápisové lístky 

• oznamuje neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání 
a zveřejňuje je na webových stránkách školy 

• přijímá odvolání a postupuje jej Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
spolu s odvoláním zašle i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení. 

 
Krajský úřad 

• vydává zápisové lístky v případě, že uchazeč není žákem základní školy 

• zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách 
vzdělávání pro druhé a další kola přijímacího řízení 

• řeší odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy. 
 
 

2. Počty přijímaných žáků do studijních oborů 
Předpokládáme otevření následujících studijních oborů denního studia. 
Maturitní obory M 

• Strojírenství (23-41-M/01)    - 30 žáků 

• Elektrotechnika (26-41-M/01)    - 30 žáků 

• Technická zařízení budov (36-45-M/01)   - 30 žáků 

• Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)   - 30 žáků 

• Informační technologie (18-20-M/01)   - 30 žáků 
 
Maturitní obory L0+H 

• Mechanik seřizovač (23-45-L/01)    - 60 žáků  

• Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)   - 40 žáků  

• Technik modelových zařízení (21-44-L/01)   - 20 žáků 

• Mechanik instalatérských a elektrotechnických  
zařízení  (39-41-L/02)    - 30 žáků  

 
Učební obory H 

• Obráběč kovů (23-56-H/01)    - 30 žáků  

• Nástrojař (23-52-H/01)     - 30 žáků  

• Strojní mechanik (23-51-H/01)    - 30 žáků  

• Elektrikář (26-51-H/01)     - 30 žáků  

• Modelář (21-53-H/01)     - 30 žáků  
 
 
1. kolo přijímacího řízení 
 
Uchazeč pro účast v 1. kole přijímacího řízení může do 1. března 2023 podat přihlášku poštou nebo osobně 
na sekretariáty školy obou pracovišť Studentská a Strojírenská. 
 
Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT pro školní rok 2023/2024. Vyplněnou přihlášku 
uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou 
přihlášku zašle nebo osobně donese školám uvedeným v přihlášce. 
Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Pořadí škol na přihlášce nemusí odpovídat 
preferencím uchazeče pro nástup do středního vzdělávání. Hlásí-li se žák na školu do dvou oborů, tyto obory 
napíše v pořadí dle preferencí.  
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Uchazeč může konat jednotné přijímací zkoušky v 1. termínu na škole uvedené jako 1. v pořadí a v 2. termínu 
na škole uvedené jako 2. v pořadí. V 1. kole tedy může konat jednotné přijímací zkoušky 2krát. Uchazeč koná 
na jedné škole v 1. kole jednotné přijímací zkoušky 2krát jen v případě, že na téže škole podá obě přihlášky 
do různých oborů vzdělání. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu. 
 
Žáci hlásící se do oborů L0+H musí na přihlášce k oboru L0 vyplnit obor H (viz vzor). 
Obory vzdělání L0    Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0  
21–44–L/01 Technik modelových zařízení  21–53–H/01 Modelář 
23–45–L/01 Mechanik seřizovač      23–56–H/01 Obráběč kovů 
26–41–L/01 Mechanik elektrotechnik  26–51–H/01 Elektrikář 
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a   26–51–H/01 Elektrikář 
elektrotechnických zařízení   
 
VZOR: 

 
 

Přihláška musí být potvrzena lékařem.  

Z důvodu snadnější komunikace v průběhu přijímacího řízení žádáme uchazeče o studium o vyplnění emailové 
adresy rodičů a telefonního čísla na přihlášce ke studiu. Emailová adresa také slouží pro komunikaci 
s CERMATEM. Dotazy během přijímacího řízení bude možno směřovat na e-mailovou adresu: 
prijimacky@spszr.cz. 
Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky bude konat uchazeč ve všech maturitních oborech. 
 
1. termín přijímacích zkoušek je stanoven na 13. duben 2023 
2. termín přijímacích zkoušek je stanoven na 14. duben 2023. 
 
1. náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 10. květen 2023. 
2. náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 11. květen 2023. 
 
 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023/2024 
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní 
seznam přijatých uchazečů.  
 
Minimální bodová hranice pro přijetí ke studiu v maturitních oborech M je 30 bodů (součet bodů ze ZŠ 
a přijímacího řízení).  
 
Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení maturitních oborů L je, že uchazeč nesmí být ve 2. pololetí 8. třídy 
a 1. pololetí 9. třídy ZŠ hodnocen z profilových předmětů matematika a český jazyk stupněm nedostatečný. 
Minimální bodová hranice pro přijetí ke studiu v maturitních oborech L není stanovena (součet bodů ze ZŠ 
a přijímacího řízení).  
 
U učebních oborů H hranice stanovena není a přijímací zkoušky se nekonají. Podmínkou otevření oborů vzdělání 
H je dostatečný počet uchazečů. 
 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí 
o nepřijetí. 
 
Výsledy přijímacího řízení budou školám zpřístupněny Centrem nejpozději 28. 4. 2023 do 12 hodin. Ředitel školy 
ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů 
na úřední desce v budově školy a na www stránkách školy. Schůzka s rodiči přijatých i nepřijatých žáků se bude 
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konat 3. května 2023 v době od 14.30 do 17.00 hodin v budově školy. Na schůzce se dozví všechny další potřebné 
informace a odevzdají zápisové lístky, případně podají odvolání proti nepřijetí ke studiu. 
 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem 
lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 
 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. 
 
Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemohl v 1. kole dostavit k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky, 
musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 pracovních dnů. Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se 
bude konat 10. a 11. května 2023. 
 
2. kolo přijímacího řízení 
Nebude-li v 1. kole přijímacího řízení naplněn počet žáků v oborech, bude se konat 2. kolo přijímacího řízení. 
Podrobnosti k průběhu tohoto řízení a počty volných míst pro 2. kolo budou zveřejněny na stránkách školy 
www.spszr.cz nebo na úřední desce školy. 
 
Případná další kola budou vyhlášena za stejných podmínek jako 2. kolo. 
 

3. Kritéria přijímacího řízení 
 
O přijetí žáka rozhodují výsledky u přijímacích zkoušek (v případě oborů M a L) a hodnocení ze ZŠ. 
 
1) Přijímací zkoušky 
 
Žáci maturitních oborů (obory M a L) budou psát didaktický test z českého jazyka a z matematiky. Test z předmětu 
český jazyk a literatura trvá 60 minut, jedinou povolenou pomůckou je propisovací tužka. Test z předmětu 
matematika a její aplikace trvá 70 minut. Povolenými pomůckami jsou propisovací tužka a rýsovací potřeby. 
 

Přijímací zkouška 
Matematika max. 50 bodů 
Český jazyk max. 50 bodů 

 
2) Hodnocení ze ZŠ 

• výsledný průměr z průměrů prospěchu z povinných předmětů za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 

• účast v okresních a krajských soutěžích (na 2. stupni ZŠ) 

• práce v technických kroužcích na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 
 

Průměrný prospěch 
do 1,1 52 bodů do 1,9 28 bodů 
do 1,2 49 bodů do 2,0 25 bodů 
do 1,3 46 bodů do 2,1 21 bodů 
do 1,4 43 bodů do 2,2 17 bodů 
do 1,5 40 bodů do 2,3 13 bodů 
do 1,6 37 bodů do 2,4 9 bodů 
do 1,7 34 bodů do 2,5 5 bodů 
do 1,8 31 bodů nad 2,5 2 body 
    
Celkem max. 52 bodů 

 
 

Účast v okresních a krajských soutěžích 
Krajské soutěže 4 body 
Okresní soutěže 2 body 

 
Hodnotí se pouze účast ve vyšší úrovni soutěže (CJL, MAT, FYZ, CHE, ZEM, DEJ, TECHNICKÉ DOVEDNOSTI, CIZÍ 
JAZYK + jazykové certifikáty PET, KET). Body se nesčítají. Do hodnocení se nezapočítává účast ve sportovních 
soutěžích. 

http://www.spszr.cz/
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Práce v technických kroužcích na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 

Účast v kroužcích v počtu 4 – 7 schůzek 4 body 
Účast v kroužcích v počtu 2 – 3 schůzek 2 body 

 
Žáci budou přijati podle počtu získaných bodů za přijímací zkoušky a hodnocení ze ZŠ. Maximální počet bodů za 
přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky je 100, za hodnocení ze ZŠ je 60. Celkem může žák získat 
maximálně 160 bodů (platí pro M a L obory). 
 

Podíl bodů 
Přijímací zkoušky max. 100 bodů (62,5%) 
Hodnocení ze ZŠ max. 60 bodů   (37,5%) 
Celkem max. 160 bodů (100%) 

 
V případě rovnosti bodů se pořadí určuje podle doplňujících podmínek: 
 
M + L obory 
 
1) body z písemného testu z matematiky 
2) body z písemného testu z českého jazyka 
3) body za průměrný prospěch ze ZŠ (průměr 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) 
 
H obory 
 
1) body za průměrný prospěch ze ZŠ 
 
Je-li žák veden v pedagogicko-psychologické poradně pro poruchy učení, přiloží kopii zprávy z poradny 
k přihlášce ke studiu. Ředitel školy upraví uchazeči podmínky přijímacího řízení podle doporučení školského 
poradenského zařízení. 
 
 

4. Přijímání ukrajinských uchazečů o studium  

V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může cizinec nahradit doklad prokazující získání předchozího 

vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) 

školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

Uchazeči může být na základě žádosti prominuta zkouška z českého jazyka. Ta bude nahrazena pohovorem. 

Uchazeč může konat na základě žádosti test z matematiky v ukrajinském jazyce. V obou výše uvedených 

případech musejí být žádosti součástí přihlášky ke vzdělávání. 

 

5. Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole  

Přijímání do vyššího ročníku na střední škole se řídí podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.    

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci 

přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako 

podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s 

rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí 

uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.  

 

1) Uchazeč podává přihlášku ke vzdělávání, jejíž součástí jsou:  
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 a. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí na formuláři přihlášky),  

b. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření ke vzdělávání žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, je-li uchazeč v takovém zařízení veden. 

c. doklady uchazeče o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení 

ročníku, do něhož bude uchazeč zařazen (kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia 

vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce, výučního listu v předchozím vzdělávání).  

 2) Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole po posouzení 

dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání (uznání dosaženého vzdělání).  

 3) Ředitel školy může stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky.  

 4) V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.  

 
Žďár nad Sázavou 
30. 11. 2022 
 
 
 

 
Ing. Jaroslav Kletečka  
ředitel školy 


