
Kritéria přijímacího řízení 2018 – 4. kolo 

Kritéria pro přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky přijetí do 1. ročníku ve 4. kole přijímacího řízení 

1. S uchazeči na všechny obory bude proveden přijímací pohovor. 

2. Uchazeč musí splňovat základní podmínky stanované pro přijetí. 

3. Přijímací zkoušky se nekonají. 

4. Přihlášku ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč 

nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy v termínu do  

31. srpna 2018. 

5. Jednotlivá kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané ve 2. 

kole: 

a. Uchazeči budou přijati v pořadí dle dosaženého počtu bodů, tj. od 

nejvyššího po nejnižší.  

b. Uchazeči budou bodování podle následujícího hlediska: 

✓ Průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy. 

✓ Průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy.  

6. Uchazeč bude přijat při splnění základních podmínek, na základě výsledků 

pohovoru a pořadí dle dosaženého počtu bodů. 

 

ČTYŘLETÉ – zakončené maturitní zkouškou 

Obor 

Kapacita 

žáků pro  

4. kolo 

Základní podmínky přijetí 

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se 

zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 
12 

Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, 

lékařské potvrzení  

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se 

zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu 

a produkční tisk 

12 
Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, 

lékařské potvrzení  

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 20 
Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, 

lékařské potvrzení  

https://www.sspvc.cz/files/podminyhodnoceni_prijimacirizeni.pdf


Obor 

Kapacita 

žáků pro  

4. kolo 

Základní podmínky přijetí 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 20 
Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, 

lékařské potvrzení  

TŘÍLETÉ – zakončené výučním listem 

Obor 

Kapacita 

žáků pro  

4. kolo 

Základní podmínky přijetí 

23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou 

CNC systémů  
20 

Lékařské potvrzení, splnění 

povinné školní docházky a 

přijímací pohovor 

23-52-H/01 NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC 

systémů  
20 

Lékařské potvrzení, splnění 

povinné školní docházky a 

přijímací pohovor 

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na 

zámečníka  
20 

Lékařské potvrzení, splnění 

povinné školní docházky a 

přijímací pohovor 

23-55-H/01 KLEMPÍŘ se zaměřením na autoklempíře 0 

Lékařské potvrzení, splnění 

povinné školní docházky a 

přijímací pohovor 

NÁSTAVBOVÉ studium pro vyučené 

Obor 

Kapacita 

žáků pro  

4. kolo 

Základní podmínky přijetí 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - tříleté dálkové studium 12 
Výuční list ve tříletém učebním 

oboru  

 

 

29. června 2018               Ing. Vladimír Voborník 

                ředitel školy 

       


