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Často kladené dotazy k možnostem studia


Je možný přestup na vaší školu z víceletého gymnázia do některého maturitního
nebo učebního oboru?

Přestup do konkrétního studijního nebo i učebního oboru je možné uskutečnit na základě písemné
žádosti žáka, spolu se souhlasným vyjádřením rodičů (zákonných zástupců). K žádosti je nutné
připojit kopii vysvědčení z pololetí kvarty a potvrzení lékaře o způsobilosti studia k oboru, do
kterého chce uchazeč přestoupit. Uchazeč nevykonává přijímací zkoušky, neboť je již žákem
střední školy. O přestupu rozhodne ředitel školy, v závislosti na výsledcích studia na víceletém
gymnáziu. S ohledem na plánovaný počet žáků v 1. ročnících studia je vhodné, aby byla žádost o
přestup podána ještě před termínem 1. kola přijímacího řízení (aby pro přestupujícího studenta
bylo případně „rezervováno″ místo). Přestup se fakticky uskuteční k 1. 9. příslušného školního
roku, tj. po úspěšném absolvování kvarty. Analogicky se tento postup týká žáků šestiletých
gymnázií, kde lze přestup uskutečnit až po úspěšném absolvování sekundy.


Je možné přestoupit z učebního do maturitního oboru nebo obráceně v průběhu
studia?

Ano, je to možné. Tzv. prostupnost oborů považujeme za jednu z největších výhod, které naše
škola nabízí.
V případě, že se během studia ukáže, že žák při výběru oboru buď přecenil, nebo naopak nedocenil
své schopnosti, může přestoupit do příbuzného oboru, aniž by tak ztratil čas, který již studiu
věnoval.
V případě potřeby ředitel školy stanovuje rozdílové zkoušky, kterými nahradí žák chybějící předmět
nebo rozdíl v hodinové dotaci.


Můžu po ukončení učebního oboru získat maturitu?

Ano, tuto možnost má každý absolvent oboru s výučním listem v denní i dálkové formě studia.
Navázat na vyučení v oboru a získat maturitu můžete studiem oborů Podnikání, Provoz dopravních
zařízení a Propagace (pouze pro absolventy oborů Aranžér).
Další možností vzdělávání v naší škole po absolvování je např. nástup do vyššího ročníku
příbuzného oboru, kde může uchazeč získat další výuční list – např. absolvent Automechanik může
být přijat do druhého nebo třetího ročníku oboru Zámečník nebo Karosář, Autolakýrník.


Mohou žáci v průběhu studia získat finanční odměnu při praktickém vyučování?

Ano, žáci mohou být finančně odměněni, pokud na smluvních pracovištích praktického vyučování,
včetně našeho zřizovatele Dopravního podniku, vykonávají tzv. produktivní činnost.


Nabízí škola možnost ubytování žáků?

Ano, ubytování pro mimopražské žáky zajišťujeme u smluvních „internátů“ (Domovů mládeže).


Nabízí škola možnost stravování žáků?

Ano, stravování je zajištěno prostřednictvím bufetů, školních automatů a nápojových automatů.
Žákům, kteří studují v budově v Motole je k dispozici zaměstnanecká jídelna Dopravního podniku,
žákům, kteří studují v budově Moravská je k dispozici školní jídelna Základní školy Sázavská.
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Mohu navštívit Vaší školu a získat informace o studiu i v jiném termínu (mimo
konání dnů otevřených dveří)?

Ano, kdykoli po dohodě se studijním oddělením lze školy navštívit a informovat se přímo v místě
výuky vybraného oboru. Návštěvu si dohodněte na kontaktech: koprivovaolga@sps-dopravni.cz
(budova Moravská) 242 481 933, kolmanova@sps-dopravni.cz (budova Moravská) 242 481 934,
frankova@sps-dopravni.cz (budova Motol), 604 459 207.
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Často kladené dotazy k přijímacímu řízení


Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy?

Ne, žáci podávají přihlášky osobně nebo poštou. Přihlášku není možné podat elektronicky.


Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?

Řádně vyplněnou přihlášku se všemi náležitostmi (podpis uchazeče a zákonného zástupce,
potvrzení lékaře, potvrzení klasifikace ze ZŠ, motivační dopis apod.) musí uchazeč odevzdat do 1.
března pro 1. kolo. V dalších kolech bude vždy zveřejněn termín podání přihlášky.


Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení?

12. dubna 2018 a 16. dubna 2018. Písemnou a elektronickou pozvánku s přesnými časy a pokyny
obdrží každý přihlášený uchazeč. 10. a 11. května 2018 se konají náhradní termíny zkoušek pro
omluvené uchazeče.


Co když se budou termíny přijímacích zkoušek na školách, které jsem si vybral,
krýt?

Přijímací zkouška se vyhlašuje ve dvou termínech. Uchazeč v přihlášce musí u volby školy a oboru
také vyplnit termín zkoušky, na kterou se chce dostavit. CERMAT zpřístupní výsledky zkoušky
oběma školám, započítává se lepší výsledek. Není podstatné, v jaké škole žák zkoušku vykonal,
ale na jaké škole odevzdá zápisový lístek v řádném termínu, tj. do 10 pracovních dnů.


Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí
to ostatním dát vědět?

Nemusí, úmysl vzdělávat se ve vybrané škole, potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku.
Každá škola, ale jistě informaci o vašem záporném rozhodnutí ocení a může dát rychleji šanci
uchazeči, který se umístil tzv. pod čarou.


Bude se pořádat druhé kolo přijímacího řízení?

Ano – pokud nebude naplněna kapacita vyhlášená pro jednotlivé obory, doporučujeme sledovat
webové stránky školy.


Kde lze získat tiskopisy přihlášek?

Tiskopisy vám rádi poskytneme v tištěné podobě ve škole např. na dnech otevřených dveří, je
možné je stáhnout elektronicky na webu MŠMT (www.msmt.cz) nebo na webu školy (www.spsdopravni.cz). Základní školy tisknou svým žákům často přihlášky přímo ze školní matriky. V tomto
případě DOPORUČUJEME vždy zkontrolovat všechny údaje, nemusí být v průběhu docházky
aktualizovány.


Některé obory mají jiný název, ale stejný kód. Jak tedy obor uvést správně na
přihlášce ke studiu?

V programech, ze kterých tisknou základní školy přihlášky, jsou uvedeny jen názvy rámcových
vzdělávacích programů např. Provoz a ekonomika dopravy. Tento obor je u nás přizpůsoben
požadavkům zřizovatele a modifikován do dvou příbuzných oborů v rámci školních vzdělávacích
oborů ŠVP (Ekonomika městské dopravy a Logistika v dopravě). V přihlášce uveďte kód a název
oboru a do závorky vypište název vámi preferovaného ŠVP. Kódy a názvy RVP a ŠVP najdete
na webu školy u každého oboru. Příklad zápisu: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
(Logistika v dopravě).
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Můžete upravit výuku sportovcům?

Ano, mezi našimi absolventy je řada vrcholových sportovců, kteří využili možnosti úpravy studijního
plánu a řádně dostudovali a získali výuční list nebo úspěšně složili maturitní zkoušku.


Kdo vydává tzv. zápisový lístek?

Zápisový lístek vydává vždy základní škola po vydání pololetního vysvědčení. Základní škola
nemůže podmiňovat vydání zápisového lístku uchazeči předložením rozhodnutí o přijetí. Pokud
zápisový lístek ztratíte, můžete požádat o vydání duplikátu buď základní školu, nebo krajský úřad
podle místa bydliště (v Praze Magistrát, odbor školství, Jungmannova ulice). Ten vydává zápisový
lístek také uchazečům, kteří např. ukončili studium na jiné střední škole, několik měsíců byli
v evidenci ÚP nebo pracovali a od září se rozhodli pokračovat ve studiu znovu od prvního ročníku.


Kdy jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího
řízení do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení
zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.


Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení?

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Ve druhém kole
přijímacího řízení se nekonají jednotné písemné zkoušky, ředitel školy může případně zohlednit
výsledek ze zkoušky z prvního kola.


Budou při konání přijímací zkoušky zohledněni uchazeči se speciálními
vzdělávacími potřebami?

Ano, těmto žákům bude navýšen časový limit pro vykonání přijímací zkoušky a to o 15 minut
pracovního času. Uchazeč musí doložit oprávněnost tohoto zohlednění posudkem školského
poradenského zařízení v rámci podávání přihlášky ke studiu.


Budete organizovat zkoušky nanečisto?

Ano, zkoušky nanečisto se budou konat v obou budovách školy, v sobotu po dnech otevřených
dveří, které se budou konat 2. 12. 2017, 17. 2. 2018 a ve středu 21. 2.2018. Přesné termíny a časy
najdete na webu školy, stejně jako přihlašovací formulář na tyto přípravné kurzy.
Vzorové úlohy na pracovních listech najdete také každý týden na školním e-learningu, spolu
s výsledkovými listy. K této přípravě je nutné přihlásit se pomocí formuláře, který je umístěn v sekci
Pro uchazeče/Přijímací řízení.
Krátké testy si můžete vyzkoušet v rámci DOD v učebnách k tomu určených s možností konzultace
přítomných vyučujících.

