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Přijímací řízení 2022 

Kritéria přijímacího řízení 2022 

Podmínky přijetí a bodové hodnocení 

S uchazeči na všechny obory bude proveden přijímací pohovor. Uchazeč musí splňovat základní 

podmínky a dále jeho pořadí určuje získaný počet bodů stanovený z klasifikace ZŠ a na základě výsledků 

pohovoru.  

U maturitních oborů rovněž rozhoduje počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého 

jazyka a literatury a matematiky.  

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem 

podílí 60,24 %.  

ČTYŘLETÉ – zakončené maturitní zkouškou 

Obor 
Kapacita 

žáků 
Základní podmínky přijetí 

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením 

na programování, vývoj aplikací a robotiku 
30 

Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, 

lékařské potvrzení a dosažení min. 

stanoveného počtu bodového 

ohodnocení. 

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením 

na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk 
30 

Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, 

lékařské potvrzení a dosažení min. 

stanoveného počtu bodového 

ohodnocení. 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 24 

Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, 

lékařské potvrzení a dosažení min. 

stanoveného počtu bodového 

ohodnocení. 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 30 

Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, 

lékařské potvrzení a dosažení min. 

stanoveného počtu bodového 

ohodnocení. 

https://www.sspvc.cz/files/podminyhodnoceni_prijimacirizeni.pdf
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TŘÍLETÉ – zakončené výučním listem 

Obor 
Kapacita 

žáků 
Základní podmínky přijetí 

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

systémů  
24 

Lékařské potvrzení, splnění povinné 

školní docházky a přijímací pohovor 

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

systémů  
24 

Lékařské potvrzení, splnění povinné 

školní docházky a přijímací pohovor 

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

zámečníka  
24 

Lékařské potvrzení, splnění povinné 

školní docházky a přijímací pohovor 

23-55-H/01 KLEMPÍŘ se zaměřením na autoklempíře 24 
Lékařské potvrzení, splnění povinné 

školní docházky a přijímací pohovor  

NÁSTAVBOVÉ studium pro vyučené 

Obor 
Kapacita 

žáků 
Základní podmínky přijetí 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - tříleté dálkové studium 30 

Výuční list ve tříletém učebním oboru 

a dosažení min. stanoveného počtu 

bodového ohodnocení. 

  

 

 

Dále se Přijímací řízení řídí  

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): školský zákon, MŠMT ČR 

(msmt.cz)  

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

(dále jen „vyhláška“): https://www.msmt.cz/file/55915/download/  

Vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2: https://www.msmt.cz/file/52813/download/  

Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“): 

https://www.msmt.cz/file/54465/download/  
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Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na Informace o 

Správním řádu - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) (dále jen „správní řád“).  

Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Dobrušce dne 22.11.2021  

  

 

 Ing. Vladimír Voborník, v. r. 

 ředitel školy 


