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Průvodce přijímacím řízením SPŠ - Dálkové studium   
 

Nabízené obory a počty přijímaných žáků do těchto oborů 
 
 

Učební obory: 
Obráběč kovů (23–56–H/01) – 20 žáků 
Strojní mechanik (23–51–H/01) – 20 žáků 
Elektrikář (26–51–H/01) – 20 žáků 
Modelář (21-53-H/01) – 20 žáků 
 
 

Termíny odevzdání přihlášek: 
• pro 1. kolo do 1. 3. 2023 

• pro 2. kolo do 16. 6. 2023 
 

Uchazeč o studium může podat v 1. kole nejvýše dvě přihlášky, na obou uvede školy ve stejném pořadí (může 
vyplnit jednu přihlášku a tu pak okopírovat, obě přihlášky ale musí obsahovat originální podpisy). Vyplněnou 
přihlášku může podat poštou nebo osobně na sekretariát školy v uvedených úředních hodinách. Přihláška musí 
být potvrzena lékařem. Po obdržení přihlášky škola osloví uchazeče s dalšími informacemi ohledně průběhu 
přijímacího řízení. Formuláře přihlášek bude možno vyzvednout na sekretariátu školy v uvedených úředních 
hodinách. Přihláška je k dispozici také na www.spszr.cz.  
 
Přílohou přihlášky bude: 
 
Učební obory H: 

• oboustranné kopie vysvědčení za poslední ročník ZŠ (pokud nemá vysvědčení ze střední školy)  

• oboustranné kopie vysvědčení ze střední školy za každý dokončený ročník  

• oboustranné kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení 

• kopie vysokoškolského diplomu s výpisem absolvovaných předmětů 
o pokud se obor liší od dálkového studia, je třeba doložit doklady ze střední školy. 

 
Kritéria přijímacího řízení 
 

Učební obory 
 
Podmínkou otevření oboru vzdělání je dostatečný počet uchazečů. Ti budou přijímáni dle kapacitních možností 
školy. Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušky nekonají. 
Uchazeči o obory vzdělání H jsou přijímáni do 1. – 3. ročníku oboru vzdělání. Každá žádost je posuzována 
individuálně podle toho, jaké uchazeč doloží doklady o předchozím vzdělávání. V rámci přijímacího řízení může 
ředitel školy po posouzení těchto dokladů stanovit jako podmínku přijetí vykonání rozdílové zkoušky, a to 
v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.   

 
Žďár nad Sázavou 
14. 01. 2023 

 
 
 

Ing. Jaroslav Kletečka 
ředitel školy 
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