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Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024   

 
   

Přijímací řízení je v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání 
ve střední škole a přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a s vyhláškou č. 353/2016 
Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 
I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro přijímání žáků ze základní školy 
do středního vzdělávání s maturitní zkouškou 
 
Přihlášky škola přijímá do 1. března 2023.  
 
V rámci 1. kola přijímacího řízení pro přijímání žáků ze základní školy do středního vzdělávání 
s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška ve Střední průmyslové škole Otrokovice,  
tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice, dne 13. a 14. dubna 2023.  
 
Hodnocení a vyhlášení výsledků přijímacího řízení proběhne nejpozději 30. 4. 2023.   
 
 

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání žáků ze základních škol do středního vzdělávání 
s maturitní zkouškou 
 
Pro všechny obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou jsou stanovena jednotná kritéria. 
Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 
základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání 
ve zvoleném oboru (nutno doložit potvrzením lékaře na formuláři přihlášky, případně přílohou  
k přihlášce). 
  
V rámci přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a 
z Matematiky a jejích aplikací (dále „jednotná zkouška“). 
 
Podle § 60d školského zákona bude ředitel školy v I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
hodnotit uchazeče podle následujících skutečností: 
 
a)  Hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání – váha hodnocení 40 %  
 
Bodově bude hodnocen aritmetický průměr prospěchu uchazeče z posledních dvou klasifikačních 
období na základní škole. 
 
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie SARS CoV-2 ve 2. pololetí školního 
roku 2019/2020 je stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení 
za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pokud toto období spadá do klasifikačního období, které je 
rozhodné pro stanovení průměru prospěchu uchazeče, bude duplicitně započten průměr z předchozího 
klasifikačního období na základní škole. 
 
Maximální počet bodů u tohoto kritéria je 100. 
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Tabulka bodového hodnocení podle prospěchového průměru 

průměr 1,00 -1,10 1,11-1,20 1,21-1,30 1,31-1,40 1,41-1,50 1,51-1,60 1,61-1,70 1,71-1,80 1,81-1,90 1,91-2,00 

body 100 96 92 88 84 80 76 72 68 64 

průměr 2,01-2,10 2,11-2,20 2,21-2,30 2,31-2,40 2,41-2,50 2,51-2,60 2,61-2,70 2,71-2,80 2,81-2,90 2,91-3,00 

body 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 

průměr 3,01-3,10 3,11-3,20 3,21-3,30 3,31-3,40 3,41-3,50 <3,51     

body 20 16 12 8 4 0     

 
V případě, že uchazeč podává přihlášku z nižšího než devátého ročníku základní školy, bude mu  
za každý neabsolvovaný ročník vzdělávání na základní škole odečteno 10 bodů z hodnocení podle 
prospěchového průměru (viz tabulka výše). 
 
b) Jednotná přijímací zkouška – váha hodnocení 60 % 
 
Výsledek testu, který se skládá ze dvou samostatně hodnocených částí, v nichž uchazeč získá 
maximálně 100 bodů: 
 

 Český jazyk a literatura        max. 50 bodů 

 Matematika a její aplikace  max. 50 bodů 
 

c) Hodnocení chování ze tří posledních klasifikačních období na základní škole 
 
Bodové hodnocení chování ze tří posledních klasifikačních období na základní škole 

stupeň body 

Velmi dobré 0 

Uspokojivé 0 

Neuspokojivé - 100 

 
V případě, že byl uchazeč ve sledovaných obdobích hodnocen alespoň jednou z chování stupněm 
neuspokojivý, odečítá se od celkového počtu dosažených bodů 100 bodů. 
 
Výsledek bodového hodnocení přijímacího řízení je součet bodů uchazeče za prospěchový 
průměr násobený váhou kritéria 40%, bodů za jednotnou přijímací zkoušku násobený váhou 
kritéria 60% a bodů za hodnocení chování. Maximální počet bodů je 100. Podle počtu bodů bude 
sestaveno sestupné pořadí uchazečů. 
 
Podmínkou úspěšného absolvování přijímacího řízení je počet bodů větší než 0. 
 

Průběh přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Na základě doporučení poradenského zařízení ředitel školy uchazeči upraví podmínky přijímacího 
řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení 
(navýšení časového limitu konání testu, zajištění asistenta, zvětšení zadávací dokumentace pro žáky 
se zdravotním postižením apod.). Doklad o zdravotním postižení nebo o vývojové poruše učení je nutné 
doložit zároveň s přihláškou ke studiu do 1. března 2023. 
 

Průběh přijímacího řízení pro cizince 
 
Osoby, které nejsou občany České republiky ani Evropské unie, jsou povinny doložit doklad  
o oprávněnosti pobytu cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona. 
 
V případě, že uchazeč, který není občanem České republiky ani Evropské unie, navštěvoval základní 
školu v České republice, doloží pro účely hodnocení kritéria prospěchu ze základní školy hodnocení 
z posledních dvou sledovaných období na této základní škole. Pokud byl na vysvědčení hodnocen 
pouze v jednom období, bude toto období započteno duplicitně.  
 
V případě, že uchazeč vzdělání v České republice neabsolvoval, doloží vysvědčení z předchozího 
vzdělávání v zahraniční škole. Tyto doklady lze z části nebo zcela nahradit čestným prohlášením.  
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Na základě přepočtu známek pak bude uchazeči vypočten aritmetický průměr prospěchu a nadále bude 
postupováno obdobně podle bodu a) shora.  
 
Osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, se při přijímacím řízení  
ke vzdělávání promíjí na základě písemné žádosti uchazeče nebo jeho zákonného zástupce přijímací 
zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, 
škola u těchto osob prověří rozhovorem. Umožňuje se současně požádat o konání písemného testu 
z matematiky v ukrajinském jazyce. Vzor žádosti je zveřejněn na webových stránkách školy v sekci 
Přijímací řízení. 
 
Uchazečům cizincům se navyšuje časový limit pro konání jednotné přijímací zkoušky o 25%. 
 
Pro účely vyhodnocení bude vytvořeno tzv. redukované pořadí, které neobsahuje výsledek testu  

z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které 

ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo 

shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. 

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení 
 
Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení. 
Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech. 
 
Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč 
dle níže jmenovaných kritérií (jejich posloupnost je zavazující): 
 
1)   Účast uchazeče na soutěžích, olympiádách od krajského kola výše v rámci posledních dvou ročníků 
vzdělávání na základní škole – za každou účast bude uchazeči přidělen 1 bod, podle výsledného počtu 
bodů v tomto kritériu bude sestaveno sestupné pořadí uchazečů v tomto kritériu.  
Uchazeč s úspěšnějším výsledkem bude mít lepší pořadí v celkovém hodnocení přijímacího řízení. 
Bude-li i po tomto hodnotícím kritériu pořadí uchazečů stejné, uplatní se následující kritérium: 
Prospěchový průměr vytvořený z posledního klasifikačního období na základní škole; podle výsledného 
průměru v tomto kritériu bude sestaveno sestupné pořadí uchazečů v tomto kritériu.  
Uchazeč s úspěšnějším výsledkem bude mít lepší pořadí v celkovém hodnocení přijímacího řízení. 
 
Bude-li i po tomto hodnotícím kritériu pořadí uchazečů stejné, uplatní se následující kritérium: 
 
2)   Prospěchový průměr uchazeče z posledního klasifikačního období na základní škole v profilových 
předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk); při hodnocení bude postupováno obdobně, jako 
shora při hodnocení celkového prospěchu podle aritmetického průměru; podle výsledného počtu bodů 
v tomto kritériu bude sestaveno sestupné pořadí uchazečů v tomto kritériu. Uchazeč s úspěšnějším 
výsledkem bude mít lepší pořadí v celkovém hodnocení přijímacího řízení. 
 
II. a další kola přijímacího řízení se budou konat pouze v případě nenaplnění stanoveného počtu 
uchazečů do tříd jednotlivých oborů vzdělávání a forem vzdělávání v I. kole přijímacího řízení. Kritéria 
přijímacího řízení a termíny, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání pro další kola, 
budou zveřejněny nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. 
 

 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a předpokládaný počet přijímaných 
uchazečů pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024 
   

Kód oboru Název oboru 
délka 
studia 

ukončení 
studia 

2023/24 2023/24 

počet žáků počet tříd 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 4,0 MZ 44 
2 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 4,0 MZ 19 

39-41-L/02 
Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 

4,0 MZ 29 1 

 
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení:  1 místo v každém oboru. 
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Způsob podání přihlášky 
 
Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu včetně všech příloh lze podat těmito způsoby: 

- osobně na recepci školy (nepřetržitý provoz) – originál v listinné podobě 
- prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb – originál v listinné podobě 

- elektronicky prostřednictvím datové schránky, ID: 9vmuwzh, či e-podatelny: 

epodatelna@spsotrokovice.cz. Elektronicky lze přihlášku včetně všech jejích příloh podat 
pouze za podmínky elektronické konverze uvedených dokumentů. Konverzi je možné 
provést na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. 

 
Pro usnadnění komunikace žádáme držitele datové schránky u uvedení jejího ID do Přihlášky  
ke studiu v kolonce kontaktních údajů. 
 
 
V Otrokovicích dne 26. ledna 2023 
 
 
 
 
 
Mgr. Libor Basel, MBA, v.r. 
ředitel školy 
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