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č. j. SPŠSVM/1145/2022 22. 8. 2022 
 

Přijímání žáků ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2022/2023 – 

vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení 
 
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, vyhlašuje 

v souladu s § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou 

se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 4. kolo přijímacího řízení: 

 

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

s výučním listem (denní studium): 

 
36-64-H/01 Tesař max. 2 žáci 

23-55-H/01 Klempíř max. 3 žáci 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník max. 3 žáci 

36-67-H/01 Zedník max. 3 žáci 

36-52-H/01 Instalatér max. 1 žák 

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

docházka a zájem o zvolený obor. Kritériem přijetí je datum doručení přihlášky. 
 

Žáci, kteří se hlásí ke studiu opakovaně poté, co byli z naší školy vyloučeni kvůli závažnému porušení školního řádu, 

jsou povinni absolvovat ekvivalent centrálně zadávaných jednotných testů v termínu 29. srpna 2022 (náhradní 

termín 31. srpna 2022). 

 
B. Žáci budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení do studijního oboru – střední 

vzdělání s maturitní zkouškou (distanční studium): 

 
36-47-M/01 Stavebnictví 

zkrácené dvouleté studium max. 4 žáci 
 

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 

zkouška). V případě vyššího zájmu je kritériem pro přijetí průměr známek na maturitním vysvědčení. 

 

C. Vzdělávání 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 ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, rozhovorem 

konaným dne 30. 8. 2022.  

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. 
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U zkráceného studia je podmínkou přijetí získání příslušného stupně středního vzdělání. Uchazeč hlásící se do 

zkráceného 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. 

 

D. Uzávěrka přihlášek 

Přihlášky do 4. kola přijímacího řízení všech uvedených oborů je možné podávat do 26. 8. 2022 do 12.00 hod na 

adrese školy. 

 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, v. r. 

ředitelka 
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