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1. Průvodce přijímacím řízení do školního roku 2022/2023 

Studenti 

• vyzvednou si na 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 střední školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis) 

• podají přihlášku osobně nebo poštou na adresu  

• k přihlášce přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení 

 

Střední škola (ředitel školy) 

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

• rozhoduje o konání přijímací zkoušky (v případě, že se přijímací zkouška koná, musí ředitel 
školy pro první kolo stanovit nejméně dva termíny konání přijímací zkoušky) 

• stanovuje jednotlivá kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

• shromažďuje přihlášky a rozesílá pozvánky k přijímací zkoušce 

• 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. 

 

2. Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů 

Denní studium – vyšší odborná škola 
 
Délka studia je 3 roky. Studium je určeno pro absolventy střední školy, kteří ukončili studium 
maturitní zkouškou. 

• Automatizace a informatika (26-41-N/03)       - 40 studentů  

• Ekonomika a strojírenství (64-31-N/06)    - 40 studentů 

• Informační technologie ve strojírenství (26-47-N/03)   - 40 studentů 

 

 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.spszr.cz/
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Kritéria přijímacího řízení 
Vyšší odborné studium je určeno především pro absolventy středních škol s maturitou. Přijímací 
řízení se koná formou pohovoru. Kritériem hodnocení jsou studijní výsledky na střední škole a 
předložená ověřená kopie maturitního vysvědčení. 
Přihlášky se podávají na formuláři "Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole", který každému 
uchazeči škola poskytne, případně zašle poštou nebo je možné ji stáhnout zde 
https://www.spszr.cz/data/prihlaska_vos.pdf.  K přihlášce musí být přiloženo lékařské potvrzení a 
ověřená kopie maturitního vysvědčení. 
 
 

Termíny přijímacího řízení: 

první kolo:  15. 6. 2022 uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2022 

druhé kolo:  29. 8. 2021 uzávěrka přihlášek: 19. 8. 2022 

třetí kolo:  27. 10. 2022 uzávěrka přihlášek: 19. 10. 2022 

 
 
  
 

Žďár nad Sázavou 
2022-01-04 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Kletečka 
ředitel školy 

https://www.spszr.cz/data/prihlaska_vos.pdf

