Střední průmyslová škola dopravní, a. s.
Plzeňská 298/217a, Praha 5
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU OBORŮ S VÝUČNÍM LISTEM
V DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
(OBORY ELEKTRIKÁŘ, AUTOMECHANIK, PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK A AUTOLAKÝRNÍK)

Uchazeči o studium oborů s výučním listem v dálkové zkrácené formě, kteří podají řádně
vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu do naplnění kapacity 1. ročníku
zvoleného oboru. Podmínkou přijetí ke studiu je příslušný stupeň vzdělání (tj. střední vzdělání s
výučním listem v jiném oboru vzdělání, střední vzdělání s maturitní zkouškou, případně
vysokoškolské vzdělání).
Cizinec hlásící se do zkráceného studia je povinen doložit uznání platnosti dosaženého vzdělání
v zahraničí nostrifikační doložkou.
Povinné přílohy přihlášky:
 Úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (výučního listu, maturitního
vysvědčení, dokladu o absolutoriu nebo vysokoškolského diplomu).
 Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.
 Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR)
u cizinců
Ostatní informace k organizaci přijímacího řízení:
 Termín pro odevzdání přihlášky je 31. srpna 2022 (zahájení studia 1. září); 15. ledna 2023
(zahájení studia 1. února); osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není
přípustná.
 Každý uchazeč, který podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu se všemi povinnými
přílohami, je přijat ke studiu do naplnění kapacity 1. ročníku. Žákem školy se stává až po
podepsání smlouvy o studiu a úhradě školného.
 ZÁPISOVÝ LÍSTEK SE NEODEVZDÁVÁ! Prosíme uchazeče, aby školu neprodleně
informovali v případě, že z jakýchkoli důvodů ke studiu nenastoupí. Škola přijme na jejich
místo uchazeče, kteří nebyli z důvodu naplnění kapacity ročníku přijati.
 Školné je stanoveno na 15.000 Kč za celé studium
Bližší informace o přijímání ke studiu:
 www.sps-dopravni.cz;
 Osobně: kancelář studijního oddělení, 1. patro, budova školy Moravská 3, Praha 2 Vinohrady
 Telefonicky: 778 499 636, 724 895 040
 Elektronicky: koprivovaolga@sps-dopravni.cz; kolmanova@sps-dopravni.cz
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