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KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ 

S VÝUČNÍM LISTEM 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo 

úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří splnili podmínky 

zdravotní způsobilosti a další stanovené podmínky pro přijetí. 

Uchazeči o studium tříletého oboru s výučním listem, kteří podají včas řádně vyplněnou přihlášku 

se všemi přílohami, budou přijati ke studiu v SPŠD, a.s. podle pořadí sestaveného na základě 

aritmetického průměru známek za sledované období do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného 

oboru. Pokud uchazeč předloží vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020, nebude toto dle 

ustanovení §1 odst. 7 vyhlášky č. 353 Sb. o přijímacím řízení z důvodů epidemie koronaviru SARS 

CoV-2 hodnoceno. V takovém případě bude do hodnocení klasifikace započítán průměr pouze ze 

dvou pololetí sledovaného období. 

Sledovaným obdobím jsou výsledky z klasifikace z posledních dvou ročníků ZŠ, ve kterých žák 

splnil nebo plní povinnou školí docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné 

školní docházky. 

Způsob hodnocení: 

Dosažený průměr z průměru tří pololetí sledovaného období Počet bodů  

1,00 – 1,50 včetně 80 

1,51 – 2,00 včetně 70 

2,01 – 2,20 včetně 60 

2,21 – 2,50 včetně 50 

2,51 – 2,70 včetně 40 

2,71 – 3,00 včetně  30 

Neuzavřené pololetí posledního ročníku ZŠ -50 

Stupeň z chování (uspokojivý)  -20 

*Stupeň z chování (neuspokojivý)  -30 

Za každé hodnocení stupněm nedostatečný  -20 

 

Při rovnosti aritmetického průměru uchazečů rozhodne o pořadí lepší průměr v pololetí posledního 

ročníku ZŠ. 

*Uchazeč nebude přijat bez předchozího osobního pohovoru. 

Obory Automechanik, Autoelektrikář, Elektrikář a Elektromechanik pro dopravní prostředky jsou 

vhodné pro absolventy 9. třídy základní školy. 

Povinné přílohy přihlášky: 

 základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená kopie 

pololetního vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění 

povinné školní docházky; 

 lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru; 

 potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání 

 mimo ČR (u cizinců); 

 posudek školského poradenského zařízení (u uchazečů se speciálními vzdělávacími 

potřebami). 
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Ostatní informace k organizaci přijímacího řízení: 

 termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března 2022 (osobně, 

poštou či datovou schránkou); 

 každý uchazeč, který podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu se všemi povinnými 

přílohami, obdrží informační dopis s přiděleným registračním číslem. Dopisy budou 

rozeslány na adresy uvedené v přihláškách; 

 uchazeči, který má z pedagogicko-psychologické poradny přiznané podpůrné opatření 

PO2 a vyšší, doporučujeme před podáním přihlášky konzultaci s výchovnou poradkyní 

školy Mgr. Apeltauerovou, případně školním psychologem Mgr. Broučkem o 

vhodnosti studia zvoleného oboru. 

 cizinec, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, bude pozván k ověření znalosti 

českého jazyka pohovorem případně písemným testem). Přijetí cizince ke studiu je 

podmíněno prokázáním schopnosti komunikovat v českém jazyce, reagovat na otázky 

vztahující se k běžným situacím denního života.  

Bližší informace k přijímacímu řízení: www.sps-dopravni.cz 

 Osobně: kancelář studijního oddělení, budova školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, 2. 

patro 

 Telefonicky: 242 481 944, 242 481 943 nebo 724 895 040, 732 436 232 

 Elektronicky: kolmanova@sps-dopravni.cz; kolmanovadominika@sps-dopravni.cz; 

podatelna@sps-dopravni.cz 

 

 

 

Ing. František Novotný 

ředitel školy 
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