
 

 

 
 

 

 

        

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 

Plzeňská 298/217a, Praha 5 

 

KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ 

ZAKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo 

úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který splnil 

podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí. 

Uchazeč bude přijat ke studiu podle pořadí sestaveného na základě výsledků jednotné přijímací 

zkoušky (JPZ) a dle výsledků klasifikace (průměru známek) za obě pololetí předposledního a 1. 

pololetí posledního ročníku základní školy (ZŠ). 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. 

 

Celkové pořadí přijímaných uchazečů bude stanoveno na základě splnění jednotlivých kritérii 

přijímacího řízení takto: 

- 60 % výsledky z jednotných přijímacích zkoušek (JPZ); 

- 40 % výsledky klasifikace z posledních dvou ročníků ZŠ 

 

I/ Výsledky JPZ 0 – 100 bodů 

Uchazeč skládá centrálně zadávané písemné přijímací zkoušky z matematiky (M) a z českého 

jazyka (ČJL). 

Celkový maximální počet bodů je 50 bodů z každé zkoušky. 

Koná-li uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech, započítává se vždy lepší výsledek.  

II/ Výsledky klasifikace z pololetí posledních dvou ročníků ZŠ 0 - 80 bodů  

 

Dosažený průměr z průměru tří pololetí sledovaného období Počet bodů  

1,00 – 1,20 včetně 80 

1,21 – 1,50 včetně 70 

1,51 – 1,70 včetně 60 

1,71 – 2,00 včetně 50 

2,01 – 2,20 včetně 40 

2,21 – 2,50 včetně  30 

2,51 – 2,70 včetně  20 

2,71 – 3,00 včetně  10 

Neuzavřené pololetí posledního ročníku ZŠ -50 

*Snížený stupeň z chování  -20 

Za každé hodnocení stupněm nedostatečný -50 

 

*Uchazeč nebude přijat bez předchozího osobního pohovoru. 

K přepočtu bodů nebudou uchazeči zařazeni, pokud z některé části jednotné přijímací 

zkoušky získají nula bodů. 
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Stanovení celkového pořadí  
U každého uchazeče se dosažené body vynásobí procentuální vahou daného kritéria, provede se 

celkový součet bodů a dle něj se sestaví pořadí uchazečů. 

 

Doplňková kritéria  

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného součtu bodů všech dílčích kritérií, rozhodnou o jejich 

vzájemném pořadí tato doplňková kritéria: 

1. vyšší počet bodů z výsledku jednotných přijímacích zkoušek; 

2. lepší průměr z předmětů ČJ, AJ a MA v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 

 

Podmínky JPZ pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami  

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze podle § 60b odst. 4 

školského zákona uplatnit pouze na základě doporučení pro žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami vydaného školským poradenským zařízením.  

Uchazeč, který má stupeň PO2 a vyšší musí spolu s přihláškou dodat i doporučení pedagogicko-

psychologické poradny.  

Před podáním přihlášky doporučujeme konzultaci o vhodnosti studia zvoleného oboru 

s výchovnými poradkyněmi školy Mgr. Apeltauerovou (pro obory objektu Moravská) a Mgr. 

Pekárkovou (pro obory objektu Motol), případně školním psychologem Mgr. Broučkem. 

  

Podmínky JPZ pro cizince 

Cizincům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na jejich žádost podle § 20 

odst. 4 školského zákona promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.  

V případě nekonání zkoušky z ČJL bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem a testem, 

ke kterému bude pozván uchazeč samostatně. Pokud uchazeč prokáže znalost českého jazyka, která 

je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, pořadí uchazeče ředitel školy určí na základě 

redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru 

vzdělání podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  

 

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. V případě cizích státních příslušníků úředně ověřené překlady 

požadovaných vysvědčení. 

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

(s výjimkou oboru Informační technologie a Podnikání); 

 posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení zkoušky u uchazečů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury u cizinců, kteří získali 

předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR; 

 oprávněnost k pobytu na území ČR u cizinců ze zemí mimo EU. Nutno doložit  

nejpozději v den nástupu ke studiu. Občané zemí EU oprávněnost k pobytu dokládat 

nemusí. 
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Doplňující informace k organizaci přijímacího řízení: 
 termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března 2022 (osobně, 

poštou, datovou schránkou pouze autorizovanou konverzi dokumentů); 

 uchazeč, který podává pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou 

přihláškách školy i obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu 

(ŠVP) v tomtéž pořadí, čímž určuje termín a místo konání zkoušky; 

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

přílohami, obdrží pozvánku s termíny konání přijímacích zkoušek a dalšími informacemi 

k průběhu přijímacího řízení poštou na adresu, kterou uvedl v přihlášce;  

 svůj úmysl vzdělávat se na vybrané škole potvrdí uchazeč do 10 pracovních dnů od 

vyhlášení kladného výsledku odevzdáním zápisového lístku;  

 v den nástupu ke studiu musí každý uchazeč doložit vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, 

ve kterém ukončil povinnou školní docházku, čímž splnil zákonnou povinnost ke vzdělávání 

ve střední škole. U cizinců se úspěšné ukončení základního vzdělání dokládá dle § 108 

školského zákona takto: 

-uznáním rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, tzv. nostrifikací 

v případě ukončení před splněním povinné školní docházky (povinná školní docházka 

v délce 8 let – např. v Ruské federaci). 

- úředně ověřenými překlady vysvědčení při splnění povinné školní docházky v délce 9 let  

 

 

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

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

 Telefonicky: 724 895 040, 732 436 232 

 Elektronicky: kolmanovadominika@sps-dopravni.cz; 

 

 

Ing. František Novotný 

ředitel školy 

http://www.sps-dopravni.cz/
mailto:kolmanovadominika@sps-dopravni.cz

