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Č. j.: SPŠD/010/145/2023/5 

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ 
ZAKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů. 

Dvouleté nástavbové obory s maturitní zkouškou v denní formě studia 

Kód oboru Obor vzdělávání 
Počet žáků 

přijímaných do 
1. ročníku 

64-41-L/51 Podnikání 23 

66-42-L/51 Propagace 20 

 

Tříleté nástavbové obory s maturitní zkouškou v dálkové formě studia 

Kód oboru Obor vzdělávání 
Počet žáků 

přijímaných do 
1. ročníku 

64-41-L/51 Podnikání 23 

23-43-L/51 Provozní technika 23 

Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje následující kritéria přijímacího řízení 
pro výše uvedené obory: 

1. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) 

Uchazeč bude přijat ke studiu podle pořadí sestaveného na základě výsledků jednotné 
přijímací zkoušky (JPZ). Hodnocení jednotné přijímací zkoušky tvoří minimálně 60% 
z celkového hodnocení. Maximální počet bodů je 50 bodů z každé zkoušky (CJL a M), 
celkem lze získat až 100 bodů. Koná-li uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou 
termínech, započítává se vždy lepší výsledek.  

Ředitel školy tímto stanovuje hranici bodové úspěšnosti, kdy při zisku méně než 5 bodů 
z kterékoli části jednotné přijímací zkoušky nesplnil uchazeč hranici úspěšnosti a 
nebude přijat ke studiu.  

Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výpočtu přidělených bodů z části JPZ 
dle něj se sestaví pořadí uchazečů, a to od nejvyššího (nejlepší) po nejnižší (nejhorší) – 
sestupně. 

Při rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů vyšší počet bodů z výsledku jednotných 
přijímacích zkoušek z předmět ČJL. 

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR 

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb. O 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání 
v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška 
z českého jazyka. O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka žádá uchazeč písemně 
spolu s přihláškou. 
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Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedených oborech 
vzdělávání škola ověří rozhovorem, kterým zjišťuje schopnost uchazeče používat základní 
mluvnické či lexikální struktury v českém jazyce. Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem 
proběhne před tříčlennou komisí následovně: 

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází 
z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení 
několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem.  
Uchazeč může získat max. 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů 
(včetně). 

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče 
studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku 
pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.  

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina) 

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní 
rok 2023/2024 č.j. MŠMT-2972/2022-1 ze dne 27.10.2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o 
opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. 

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací 
zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem, viz odstavec 
Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR. Uchazeč spolu se 
žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina. 

Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné 
přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení 
uchazeč nemůže předložit. 

 

V Praze dne 31. ledna 2023 

 

 
Ing. Lukáš Sobotka  

ředitel školy  
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Doplňující informace 

Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března 2023. 

Podání přihlášky je možné osobně, poštou nebo elektronicky za podmínky elektronické 
konverze na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. 

Každý uchazeč, který podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu se všemi povinnými přílohami, 
obdrží informační dopis s přiděleným registračním číslem. Dopisy budou rozeslány na jméno 
zákonného zástupce a pouze na doručovací adresu uvedenou v přihlášce – doporučujeme, 
abyste si zajistili v době přijímacího řízení vyzvedávání pošty na uvedené adrese. Adresou pro 
doručování může být i datová schránka, pokud jí má uchazeč vytvořenou. 

Pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení na veřejně 
dostupných místech (úřední deska, web školy) – za každý obor samostatně. 

Pro nástavbové obory v denní formě je stanoveno školné 12 000,- Kč/šk. rok.  
Pro nástavbové obory v denní formě je stanoveno školné 12 000,- Kč/šk. rok. 
 
Svůj úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru potvrdí uchazeč podpisem smlouvy o studiu a 
úhradou školného na základě vydané faktury. 

1. Povinné přílohy přihlášky: 

a) Úředně ověřená kopie dokladu o získání vzdělání s výučním listem. Uchazeč, kterému 

nebyl vydán doklad o požadovaném vzdělání (výuční list) do doby podání přihlášky, 

předloží tento doklad nejpozději v den, kdy se stane žákem školy, tedy prvním dnem 

školního roku. 

Pozn.: Požadované vzdělání s výučním listem pro obor Propagace (Aranžér). 

Požadované vzdělání s výučním listem pro obor Provozní technika seznam oborů. 

b) Platné doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání 

ke vzdělávání (osahuje podpůrná opatření) včetně informovaného souhlasu zletilého 

uchazeče.  

2. Upozornění pro uchazeče s doporučeným podpůrným opatřením 

Uchazeč, který má školským poradenským zařízením doporučeno podpůrné opatření PO2 a 
vyšší, doporučujeme před podáním přihlášky konzultaci o podmínkách a náročnosti studia 
zvoleného oboru s výchovnými poradci školy nebo školním psychologem. Stupeň 
podpůrného opatření vždy vyplňte v tiskopisu přihlášky! 

Škola Moravská: Ing. Marcela Homolková, homolkova@sps-dopravni.cz 
Škola Motol: Mgr. Tereza Pekárková, pekarkova@sps-dopravni.cz 
Školní psycholog: Mgr. Jiří Brouček, broucek@sps-dopravni.cz. 

3. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR 

Osoby, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, nebo jsou cizinci s udělenou 
dočasnou ochranou, budou pozváni k pohovoru v českém jazyce. Přijetí cizince ke studiu je 

Prehled_oboru%20Provozní%20technika.pdf
mailto:homolkova@sps-dopravni.cz
mailto:pekarkova@sps-dopravni.cz
mailto:broucek@sps-dopravni.cz
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podmíněno prokázáním základní znalosti jazyka nezbytnou pro studium daného oboru 
vzdělání. Přesný termín konání pohovoru uchazeč obdrží společně s informačním dopisem.  

Uchazeči s předchozím vzděláváním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, 
do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR.  

Nezbytným předpokladem, za kterého se může uchazeč stát žákem školy, je doložení dokladu 
o oprávněnosti pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na 
území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání). 

Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb. 

o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny může nahradit 

doklad prokazující získání předchozího vzdělání podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) 

školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty a informace k přijímacímu řízení 

Webové stránky školy: http://www.sps-dopravni.cz 
Kancelář studijního oddělení, budova školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, 2. patro 
Kancelář studijního oddělení, budova školy Plzeňská 298/217a, Praha 2 – Vinohrady, 
přízemí 
Telefon: 778 461 089, e-mail: info@sps-dopravni.cz 
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