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NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 
 
Platí se v SPŠD školné? 
Školné se u nás v žádném z oborů denního studia navazujícího na ZŠ neplatí, a to přesto, že 
díky zřizovateli, kterým je Dopravní podnik hl. m. Prahy, se řadíme mezi školy soukromé. 
Školné se platí pouze v nástavbovém studiu a při vzdělávání dospělých. Více informací najdete na 
www.sps-dopravi.cz. 
 
Škola má dvě budovy. Které obory se studují v Motole, a které ve škole v Moravské ulici? 
V Motole se vyučují maturitní obory IT, Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě a obor 
Informační a zabezpečovací systémy modelu L+H, který v sobě kombinuje výuční list i maturitu. 
Na Moravské sídlí obory s výučním listem: Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, 
Autolakýrník, Karosář, Strojní mechanik, Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Autotronik, 
který v sobě kombinuje také výuční list i maturitu. Probíhá zde také výuka nástavbového studia a studium 
dálkové i zkrácené. 
 

Jaké jsou ve škole možnosti stravování?  
Škola vlastní jídelny nemá, ale v obou budovách školy existují bufety s čerstvým studeným i teplým 
občerstvením (polévky, párek v rohlíku, tortily, bagety, saláty aj). 
Navíc žáci z Moravské mohou využívat stravování v ZŠ Sázavská (cca 50 m) – cena oběda je cca 
40 Kč a žáci z Motola jídelnu „U Depáka“. Za kompletní oběd zaplatí studentskou cenu cca 80 Kč. 
 
Má škola možnost ubytování? Jaké jsou náklady na ubytování v internátě? 
Škola vlastní internát nemá, ale poskytuje ubytování ve smluvním internátu SOU gastronomie a 
podnikání na Černém Mostě. 
Cena za ubytování je 1600 Kč. Z toho 800 Kč hradí škola, 800 Kč si hradí samotný žák.  
Cca 1000 Kč činí stravné. 
 
Co znamenají písmena M, L, H, příp. L+H uvedená u číselného kódu oboru? 
Písmena vyjadřují stupeň vzdělání: 

 H -  střední odborné vzdělání s výučním listem  

 M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou  

 L/0 - úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou 

 L+H - úplné střední odborné vzdělání s výučním listem a maturitou s možností složení 
závěrečné zkoušky ve 3. ročníku. V tomto stupni vzdělání žáci vedle teoretických znalostí 
zároveň získávají během odborné praxe potřebnou manuální zručnost a jsou tak pro výkon 
povolání dobře připraveni. Je to taky dobrá „pojistka“ pro případ, že by se ve 4. ročníku 
maturita nepovedla. 

 
Naše škola nabízí dva obory modelu L+H: Obor Autotronik (Moravská) a Informační a 
zabezpečovací systémy (Motol). 
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Kde probíhá odborná praxe? 
Praxe auto oborů je vykonávána v dílnách v Košířích (Plzeňská 1315/137, Praha 5 - Košíře) 
Praxe elektro oborů v OZM Hostivař (Sazečská 3206/3, Praha 10) nebo v Motole. 
Praxe aranžérů v dílnách v Motole (Plzeňská 298/217a, Praha 5) 
 
V jakém režimu probíhá školní výuka? 
Střídá se týden teorie a týden praxe. V 1. a 2. ročníku odborné praxe probíhají ve školních dílnách 
(v Košířích, Motole či OZM v Hostivaři.) Ve 3. ročníku žáci chodí na praxe buď do DPP, nebo do 
smluvních servisů. Žáci oborů Karosář, Autolakýrník a Provozní zámečník chodí na praxi do DPP 
již ve 2. r. 
 
Dostávají žáci za praxi finanční odměnu? 
Pokud žáci nastoupí na praxi do DPP, dostávají 40% minimální mzdy přesně podle tabulek, takže 
např. žák oboru automechanik, který má praxi v DPP 2 týdny v měsíci si může vydělat  
i 3 tisíce/měsíc, záleží na počtu hodin odpracované praxe a místě výkonu. 
U soukromých servisů se odměna za práci liší. Jsou servisy (např. Volvo), které nevyplácejí žákům 
za odbornou praxi žádnou odměnu.  
 
Musí všichni žáci absolvovat odborný výcvik v DPP?  
Nemusí. Škola má celou řadu smluvních servisů, se kterými spolupracuje, a které může na základě 
předchozích kladných zkušeností doporučit. 
 
Musí absolvent po škole nastoupit do DPP? 
Rozhodně nemusí. Je ale škoda nevyužít všech benefitů včetně finančních, které DPP nabízí.  
Např. při rozhodnutí v posledním ročníku nastoupit do Motivačního programu získá žák 2 tis. Kč  
od školy v poukázkách, stipendium až 4 500 Kč/měs. + výdělek za praxe až 3 000 Kč/měs.+ složení 
ZZ nebo maturity na první pokus dalších 5 000 Kč a k tomu kupon k lítačce zdarma! 
 
Jaká je úspěšnost žáků u maturit? 
Srovnatelná s republikovými průměry. Platí, že kdo do školy chodí, toho k úspěšné maturitě či 
závěrečným zkouškám dovedeme. 
 
Jaká je úspěšnost v přijetí na VŠ? 
Většina oborů ve škole již další studium nevyžaduje a žáci obvykle přecházejí rovnou do 
pracovního procesu. Ale ti, kteří mají o studium na VŠ zájem, s přijetím ke studiu na vysoké školy 
většinou nemají problém. Ke studiu se hlásí zpravidla na ČVUT, Zemědělskou univerzitu nebo 
Dopravní fakultu J. Pernera v Pardubicích. 
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NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 
Do kdy je třeba odevzdat přihlášku?  
Do 1. března 2023 

 
Kam a jak mám přihlášku podat?  
Nejlépe osobně na studijní oddělení na Moravskou 3, Praha 2; lze ji odevzdat i na škole v Motole či 
na podatelně na ředitelství. Přihlášku také můžete zaslat poštou nebo datovou schránkou (pouze 
autorizovanou konverzí). 
 
Musí být lékařský posudek?  
Vyžadujeme ho na všechny obory v denním studiu i nástavby. Nemusí být jen na obor 
Podnikání a Informační technologie – Aplikace, grafika a webdesign. 
 

 
Záleží na pořadí, ve kterém jsou školy na přihlášce vyplněny? 
Primárně ne. Pořadí na přihlášce stanovuje termín konání zkoušky. První škola v pořadí – první 
termín, druhá druhý termín. Přesto předpokládáme, že první v pořadí je škola preferovaná. 
 

Můžu podat obě dvě přihlášky na tutéž školu?  

Můžete, ale pouze v případě, že se přihlásíte do dvou odlišných oborů vzdělání. Pokud byste chtěl/a 
v prvním kole podat obě přihlášky na stejnou školu a do stejného oboru vzdělání, zákon to výslovně 
zakazuje.  

Kdy se letos jednotné přijímací zkoušky konají? 
13. a 14. dubna 2023 

Jak se dozvím, kdy a kam se mám k přijímací zkoušce dostavit?  

Nejpozději 14 dnů před jejím konáním vám škola pošle pozvánku k přijímací zkoušce. Z ní se 
dozvíte, kdy a kam se máte dostavit, jaká jsou kritéria přijímacího řízení a orientační počet 
přijímaných uchazečů.  
 

Co když se nebudu moci přijímací zkoušky v řádném termínu zúčastnit. Mám možnost konat 
přijímací zkoušku v jiném termínu?  

Pokud se do tří dnů od konání zkoušky řádně písemně omluvíte, pozveme Vás k náhradnímu 
termínu zkoušky, který je letos stanoven na 10. a 11. května 2023.  
 
Může se hlásit žák s asistentem do učebního oboru?  
Pro uchazeče s asistentem studium učebního oboru není vhodné. 

 
Syn je autista, může se u vás vzdělávat?  
Ano, s platným lékařským posudkem, posudkem ze ŠPZ, asistentem a po úspěšném složení JPZ = 
jednotné přijímací zkoušky. 

 



 
 

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 
Plzeňská 298/217a, Praha 5 

 
 

Skládají se u vás na škole zkoušky k přijetí na učební obory?  
Ne. 
 
Konají se na maturitní obory školní přijímací zkoušky?  
Ne, pouze jednotná přijímací zkouška. 

 
Kdy budu vědět výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ)?  
U učebních oborů hned první den, který nám povoluje školský zákon – 22. dubna 2023.  
U maturitních oborů 28. dubna – 2. května 2023. Podle zaslaných výsledků škola stanoví pořadí 
úspěšnosti a ponechá zákonným zástupcům uchazečů čas k nahlížení do spisu a k seznámení se 
s podklady pro rozhodnutí. 

 
Jak se výsledky dozvím?  
1. Zasíláme SMS uchazečům i jejich zákonným zástupcům.  
2. Výsledky budou pod evidenčním číslem zveřejněny i na školním webu a na úředních deskách na 
obou budovách školy.  

 
Jaké jsou doporučené průměry na jednotlivé obory?  
Na učební obory do 2,4. Na maturitní obory do 1,9. U Autotroniků do 2,2. 

 
Poskytujete možnost přípravy na jednotnou přijímací zkoušku?  
V obou budovách školy proběhnou zkoušky nanečisto, které organizujeme pro uchazeče zcela 
zdarma. Proběhnou během Dnů otevřených dveří a to 12. 1. 2023 a 28. 1. 2023. Přihlašovat se 
můžete na e-mailu: kolmanova@sps-dopravni.cz. V e-mailu prosím uvést tyto údaje: 
Jméno a příjmení uchazeče, jméno a příjmení zákonného zástupce včetně telefonu a emailu, termín 
zkoušek a v jakém objektu zkoušku chcete provádět. 

 
Proč nenabízíte přípravné kurzy z češtiny?  
Ještě se nám nestalo, že by někdo zkoušky z českého jazyka neudělal, ale bohužel z matematiky 
ano. 

 
Jaké jsou podmínky přijetí pro cizince? 
Cizincům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, bude na jejich žádost 
prominuta přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost češtiny bude následně ověřena rozhovorem 
a testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně.  
Cizinci mimo území EU musí doložit nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR a před nástupem 
ke studiu doložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR. Více podrobností najdete na 
www.sps-dopravni.cz. 
 
Nakolik se podílí výsledek jednotné přijímací zkoušky (JPZ)na celkovém pořadí uchazečů?  
60% výsledky z jednotných přijímacích zkoušek (JPZ); 
40% výsledky klasifikace z konce 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhne stejného součtu bodů všech dílčích kritérií, 
rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato doplňková kritéria:- vyšší počet bodů z výsledku 
přijímacích zkoušek; prokazatelný zájem o obor. 
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Co je zápisový lístek a kde ho získám?  

Zápisový lístek je oficiální tiskopis, který dostanete nejpozději 15. března od své základní školy. 
Tyto formuláře jsou přísně evidované. Dostanete pouze jeden a nesmíte ho ztratit. V případě ztráty 
musíte o náhradní zápisový lístek zažádat ve vaší základní škole a podepsat, že jste ten původní 
lístek na žádné škole již neuplatnil. Zkrátka je to důležitý tiskopis a je dobré s ním šetrně zacházet.  

 

Do kdy musím dát škole vědět, že nastoupím?  

Za normálních okolností musíte vyplněný a podepsaný zápisový lístek škole odeslat nejpozději  
10. pracovní den poté, co byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiníte, nebo jej 
pošlete později, máme za to, že k nám nastoupit nechcete. A na Vaše místo může nastoupit jiný. 
Pokud by podmínky pro odevzdání zápisového lístku byly vzhledem k vývoji pandemie změněny, 
budeme vás včas a podrobně informovat na webových stránkách. 
 

Jak je tomu v případě, že budu své rozhodnutí chtít vzít zpět? Mohu požádat o zpětné vydání 
zápisového lístku?  

Existuje pouze jediný důvod, kdy Vám můžeme zápisový lístek vrátit – v případě, že prokážete 
přijetí na jinou školu na základě podaného odvolání.  
 
V případě dalších dotazů jsme vám k dispozici na uvedených telefonech a mailech: 
 
Objekt Moravská 
 
kolmanova@sps-dopravni.cz    724 895 040 
zelezna@sps-dopravni.cz    778 461 089 
koprivovaolga@sps-dopravni.cz   778 499 636 
 
Objekt Motol 
 
vonaskova@sps-dopravni.cz    771 126 025 

 
 
 


