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č. j. SPŠSVM/0057/2023 27. 1. 2023 
 

Přijímání žáků ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2023/2024 – 

vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 
 

Podmínkou pro přijetí uchazečů je prokázání splnění zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 

školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 

Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

A. Žáci budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení do studijních oborů – střední 

vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium): 

 
36-47-M/01 Stavebnictví* 2 třídy – max. 60 žáků 

ŠVP: Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství  

ŠVP: Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura 

ŠVP: Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru  

36-45-M/01 Technická zařízení budov 1 třída – max. 30 žáků 

*V přihlášce u oboru vzdělání Stavebnictví uvedou uchazeči do závorky zvolený ŠVP. 
 

V případě, že žák podá více než jednu přihlášku na různé obory nebo zaměření na škole, uvede na každou přihlášku 

pořadí preferovaného oboru. 

 
A1. Podmínky přijetí 
 

Ke vzdělávání ve střední škole se přijímají uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku, na závěrečném 

vysvědčení (za 2. pololetí) z 8. třídy a na pololetním vysvědčení z 9. třídy jsou hodnoceni nejhůře známkou 3 

v předmětech matematika a český jazyk, v žádném předmětu nejsou hodnoceni známkou 5 a splnili ostatní podmínky 

přijímacího řízení.  

Pokud uchazeč absolvoval 8. třídu ve školním roce 2019/2020, nahrazuje se předchozí odstavec takto: 

Ke vzdělávání ve střední škole se přijímají uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku, na pololetním 

vysvědčení z 8. třídy a na pololetním vysvědčení z 9. třídy jsou hodnoceni nejhůře známkou 3 v předmětech 

matematika a český jazyk, v žádném předmětu nejsou hodnoceni známkou 5 a splnili ostatní podmínky přijímacího 

řízení.  

 

Součástí přijímacího řízení je pro všechny maturitní obory v denní formě vzdělávání absolvování jednotné přijímací 

zkoušky prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných jednotných testů (test z Matematiky a jejích 

aplikací a Českého jazyka a literatury). 

 

Termíny konání jednotných testů jsou 13. a 14. dubna 2023 (náhradní termíny jsou  10. a 11. května 2023). Výsledky 

testů v rámci 1. kola budou přenosné mezi školami. V případě, že uchazeč využije svého práva konat jednotnou 

zkoušku v obou termínech, započítává se mu lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

A2. Kritéria pro přijetí 
 

Žáci budou přijímáni ke studiu na základě bodovacího systému: 

a) výsledky jednotných testů (CJL, MAT); 

uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitelka školy podmínky podle bodu E.  

    min. 30 bodů z max. 100 bodů, z toho z MAT minimálně 10 bodů a z CJL min. 15 bodů, tj. max. 60,24 %, 

b) hodnocení na závěrečném vysvědčení 8. třídy a pololetním vysvědčení 9. třídy základní školy podle průměrného 

prospěchu ze všech vyučovacích předmětů a prospěchu v profilujících předmětech (MAT, FYZ). 

Pokud uchazeč absolvoval 8. třídu ve školním roce 2019/2020, nahrazuje se kritérium takto:  

hodnocení na pololetním vysvědčení 8. třídy a pololetním vysvědčení 9. třídy základní školy podle průměrného 

prospěchu ze všech vyučovacích předmětů a prospěchu v profilujících předmětech (MAT, FYZ).  

max. 52 bodů, tj. 31,33 % 
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c) prokazatelný zájem o školu a zvolený obor 

- navštěvování výtvarných oborů ZUŠ 

- navštěvování výtvarných a modelářských kroužků 

- úspěšná účast v olympiádách, soutěžích z matematiky, fyziky a výpočetní techniky, výtvarných soutěžích apod. 

(okresní a vyšší kola) 

- podání dvou přihlášek  

max. 14 bodů, tj. 8,43 % 

Kritéria uvedená v bodě c) uvedou uchazeči v přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ a doloží je v kopiích (vysvědčení 

ZUŠ, diplomy) současně s přihláškou. 

 

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodují tato kritéria (v pořadí): 

- známky z matematiky na posuzovaných vysvědčeních ze ZŠ 

- známky z fyziky na posuzovaných vysvědčeních ze ZŠ 

- průměrný prospěch ze všech předmětů 
 

Žáci jsou přijati v pořadí dle bodovacího systému až do naplnění výše uvedeného maximálního počtu žáků. Pokud se 

uchazeč hlásí z jiné než základní školy, posuzuje se jeho prospěch z ročníků odpovídajících 8. a 9. ročníku základní 

školy. 

 
B. Žáci budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení do učebních oborů – střední vzdělání 

s výučním listem (denní studium): 

 
36-52-H/01 Instalatér max. 24 žáků 

 

Uchazeči jsou přijímáni do učebního oboru bez přijímací zkoušky, podmínkou pro přijetí je, že uchazeč je 

na závěrečném vysvědčení z 8. třídy a pololetním vysvědčení z 9. třídy hodnocen z předmětů matematika a fyzika 

nejhůře známkou 4, a zájem o zvolený obor. 

Pokud uchazeč absolvoval 8. třídu ve školním roce 2019/2020, nahrazuje se předchozí odstavec takto: 

Uchazeči jsou přijímáni do učebního oboru bez přijímací zkoušky, podmínkou pro přijetí je, že uchazeč je 

na pololetním vysvědčení z 8. třídy a pololetním vysvědčení z 9. třídy hodnocen z předmětů matematika a fyzika 

nejhůře známkou 4, a zájem o zvolený obor. Na výsledky vysvědčení ve 2. pololetí roku 2019/2020 nebude škola brát 

zřetel. 

 

33-56-H/01 Truhlář max. 24 žáků 

36-64-H/01 Tesař min. 5, max. 24 žáků 

23-55-H/01 Klempíř min. 3, max. 24 žáků 

36-66-H/01 Montér suchých staveb min. 3, max. 24 žáků 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník min. 5, max. 24 žáků 

36-67-H/01 Zedník min. 5, max. 24 žáků 

 
Uchazeči jsou přijímáni do učebních oborů bez přijímací zkoušky, podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní 

docházka a zájem o zvolený obor.  
 

Žáci, kteří se hlásí ke studiu opakovaně poté, co byli z naší školy vyloučeni nebo na vlastní žádost ukončili studium 

kvůli závažnému porušení školního řádu, jsou povinni absolvovat ekvivalent centrálně zadávaných jednotných testů 

dle bodu A výše v termínech 13. a 14. dubna 2023 (náhradní termíny jsou  10. a 11. května 2023). Podmínkou přijetí 

je zisk nejméně 30 bodů. 

 
C. Žáci budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení do studijních oborů – střední 

vzdělání s maturitní zkouškou (distanční studium): 

 
36-45-M/01 Technická zařízení budov 

zkrácené dvouleté studium 1 třída – max. 25 žáků 

Podmínkou pro otevření třídy je minimální přihlášený počet žáků 20.  
 

Uchazeči jsou přijímáni do distančního studia bez přijímací zkoušky, podmínkou přijetí je nejméně dosažení středního 

vzdělání s maturitní zkouškou dle §60, §80 a §85 školského zákona (tzn. česká nebo československá maturitní  
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zkouška). V případě vyššího počtu přihlášených uchazečů než 20 se stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení na 

základě dosaženého stupně vzdělání a dále na základě průměrného prospěchu dle maturitního vysvědčení. 

 

D. Podmínky konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má právo konat jednotnou přijímací zkoušku v rámci přijímacího 

řízení za upravených podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho speciálním vzdělávacím 

potřebám. 

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují. Podpůrná 

opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Toto 

doporučení uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání a ředitelka školy podle něj uzpůsobí podmínky 

pro konání jednotné zkoušky. Při uzpůsobení zkušební dokumentace jednotné zkoušky střední škola spolupracuje 

s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

Střední škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona (§ 16 odst. 2 písm. c), § 19, § 60b 

odst. 4, § 64 školského zákona), podle § 13, 13a a Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška č. 353/2016 Sb.“), a u doporučení vydaných před 1. listopadem 2018 rovněž podle 

Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Úprava podmínek přijímacího řízení podle doporučení ŠPZ nenahrazuje povinnost doložit pro příslušný obor vzdělání 

posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče v souladu s § 60a odst. 3 školského zákona a nařízení 

vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Součástí Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání podle Přílohy 

č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého 

uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel 

střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení. 

Informovaný souhlas se uděluje v ŠPZ kromě těchto vyhláškou č. 353/2016 Sb. specifikovaných případů: 

a) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít počítač, 

b) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít služeb podporující osoby, 

c) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je 

uchazeč žákem. 

 

Ve výše uvedených případech je povinností zletilého uchazeče nebo jeho zákonného zástupce udělit informovaný 

souhlas ve střední škole, kam se uchazeč hlásí, a to nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky. Informovaný 

souhlas bude udělen po projednání s ředitelem střední školy, kam se uchazeč hlásí, v případě bodu c) i základní školy, 

jež vlastní uvedenou kompenzační pomůcku. 

 

E. Přijímání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí 

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci a osoby se státním občanstvím mimo EU, které pobývají oprávněně 

na území České republiky, mají podle školského zákona stejný přístup ke vzdělávání ve střední škole jako občané 

ČR. Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pocházejí ze zemí mimo EU, se stávají žáky školy 

za podmínek stanovených Školským zákonem, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání 

oprávněnost svého pobytu na území České republiky nad 90 dní. 

Přijímání ke studiu probíhá podle vyhlášených kritérií pro přijetí pro jednotlivé obory. Všichni uchazeči o přijetí ke 

střednímu vzdělávání musí rovněž splnit podmínky pro přijetí prokázáním zdravotní způsobilosti, pokud je pro daný 

obor vzdělání požadována v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška 

z českého jazyka (českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky – znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem konaným dne 20. dubna 2023.  

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších 

odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem dne 20. dubna 2023. 
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U uchazečů, kteří tuto znalost českého jazyka prokáží, vytvoří ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné 

zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí na základě redukovaného 

hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního 

vzdělávacího programu, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů 

v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. 

Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, dokládá 

k přihlášce ke střednímu vzdělávání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále (v úředně 

ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce 

slovenském), pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje. 

U zkráceného studia a nástavbového studia (§ 83 až § 85 školského zákona) je podmínkou přijetí získání příslušného 

stupně středního vzdělání. Uchazeč hlásící se do zkráceného či nástavbového studia dokládá vždy uznání 

rovnocennosti či uznání platnosti zahraničního vysvědčení dokládajícího stupeň předchozího vzdělání, tj. stupeň 

středního vzdělání s výučním listem, příp. stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, v. r. 

ředitelka 
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