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Informace k přijímacímu řízení – maturitní obory L a M 
 
 
Vážení rodiče,  
pozvánky k přijímacímu řízení Vám již byly rozeslány poštou.  
 
 
Výsledky přijímacího řízení 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 16. 6. 2020 na úřední desce v budově školy a www 
stránkách školy (http://www.spszr.cz/prijimacky.html).  

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se nezasílají. Zasílá se pouze rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. 

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně 
nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný, a to do 23. června 2020. 

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty 
s tímto datem). 

Nebudeme Vás v těchto dnech zvát do budovy školy k převzetí rozhodnutí a dalších dokumentů týkajících se 
přijetí ke vzdělávání (databázový formulář, přihlášky ke stravování apod.). Tyto dokumenty Vám předáme 
osobně (v případě, že zápisový lístek donesete osobně) nebo poštou (v případě, že zápisový lístek obdržíme 
poštou).  

 

Pracoviště Studentská – obory Strojírenství, Ekonomika a podnikání, Elektrotechnika, Technická zařízení 
budov, Informační technologie 

Plánované schůzky s třídními učiteli, které měly proběhnout v červnu, jsme přeložili na srpen. Přesný časový 
harmonogram Vám bude zaslán poštou. Vyplněné dokumenty (osobní dotazník, souhlasy GDPR,…) je třeba 
odevzdat nebo zaslat nejpozději do 31. 7. 2020. Přihlášku ke stravování je nutné odevzdat nejpozději do 30. 
6. 2020. 

 

Pracoviště Strojírenská – obory Technik modelových zařízení, Mechanik seřizovač, Mechanik 
elektrotechnik 

Plánované schůzky s třídními učiteli, které měly proběhnout v červnu, se nekonají. Vyplněné dokumenty 
(osobní dotazník, souhlasy GDPR,…) je třeba odevzdat nebo zaslat nejpozději do 10. 7. 2020. Přihlášku ke 
stravování je nutné odevzdat nejpozději do 30. 6. 2020. 

 

 



Prosíme uchazeče, kteří byli na naši školu přijati, ale zápisový lístek odevzdali na jiné škole a na VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou nenastoupí, aby nám tuto skutečnost sdělili a nebyla tak zbytečně blokována místa 
uchazečům jiným. K tomuto sdělení lze využít: 
 
pracoviště Studentská 

- telefon – 566 651 211 
- email – prijimacky@spszr.cz 

pracoviště Strojírenská 
- telefon – 564 600 404 nebo mob. 739 377 713  
- email – poulova@spszr.cz 

 

Postup při nepřijetí ke studiu 
Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.  
Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají 
možnost požádat o nové rozhodnutí. Nepřijatým uchazečům bude žádost zaslána spolu s rozhodnutím o 
nepřijetí ke vzdělávání.  
Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce  
a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů 
ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den  
následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání (žádost bude součástí rozhodnutí) a lhůta je 
zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. 
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové 
rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.  
Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy 
vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. 
Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským 
zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů 
ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.  
 
Prosíme uchazeče, kteří nebyli na naši školu přijati a rozhodnou se nepodat žádost o nové rozhodnutí, 
kterou obdrží spolu s rozhodnutím o nepřijetí, aby nám tuto skutečnost sdělili na 
 
pracoviště Studentská 

- telefon – 566 651 211 nebo 604 943 124 
- email – prijimacky@spszr.cz 

pracoviště Strojírenská 
- telefon – 564 600 404 nebo mob. 739 377 713  
- email – poulova@spszr.cz 

 
Děkujeme. 
 
 

 
…………………………….… 
Ing. Jaroslav Kletečka 
ředitel školy 



 

 

 

 
 

Ochrana zdraví na škole v průběhu přijímací zkoušky 
 
Příchod ke škole a pohyb před školou 

- Žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas. 
- Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený 

v pozvánce. 
- Před školou dodržovat odstupy 2 m. 
- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 1,2. 

 
Vstup do budovy školy 

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
- Čestné prohlášení odevzdají žáci ve třídě učiteli, který zadává zkoušku. 
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19  

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 
cest), nesmí do školy vstoupit. 

- Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky3. 
- Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 

 
V budově školy 

- Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první (nutno informovat předem telefonem na 
566 651 211 nebo emailem na lacina@spszr.cz) 

- Přestávku mezi jednotlivými zkouškami se doporučuje trávit na školním pozemku, venku.  
 
Písemná zkouška 

- Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí mytí rukou 
(důkladně 20-30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

- Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa 
nejdále od dveří a pokud možno u oken.  

- Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít 
roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 

- Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do vlastního sáčku. 
 
Osoby s rizikovými faktory 


- Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
- Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou.  
- Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze.  
- Porucha imunitního systému, např.  

 při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
 při protinádorové léčbě,  
 po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

- Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
- Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  



- Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 
(dialýza).  

- Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo 
jiné prostředky, které brání šíření kapének.  
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové 
stránky www.mzcr.cz).   
3 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové 
stránky www.mzcr.cz).   


