
 

 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání 

v rámci oborů středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2023/2024 

včetně kritérií přijímacího řízení 

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 
a ustanovení vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitel VÍTKOVICKÉ 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY 

vyhlašuje 

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání denní 
formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024: 
 

Obor vzdělání 
Délka 

vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

uchazečů 

23-51-H/01  Strojní mechanik (Zámečník) 3 roky 30 

23-56-H/01  Obráběč kovů 3 roky 30 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 3 roky 30 

26-51-H/01  Elektrikář (slaboproud) 3 roky 30 

26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud 3 roky 30 

33-56-H/01 Truhlář 3 roky 24 

 
1. Přijímací řízení se bude konat podle: 

• zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• zákona č. 67/2022 S. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění 

• zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

• vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

• vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění účinném od 01.01.2021 

2. V oborech vzdělání s výučním listem nebyla pro 1. kolo přijímacího řízení přijímací 
zkouška stanovena. 

3. Podmínka zdravotní způsobilosti uchazeče je stanovena v souladu s nařízením vlády 
č. 211/2010 Sb., pro všechny obory vzdělání.  

4. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 
docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 
docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných 
schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 



 

5. Uchazeči o vzdělání hlásící se ke studiu ze zahraniční školy musí doložit vysvědčení 
ze zahraniční školy přeložené do českého jazyka a úředně ověřené oprávněným 
překladatelem. Pokud uchazeč o vzdělání hlásící se ke studiu ze zahraniční školy doklady 
prokazující získání předchozího vzdělání a splnění povinné školní docházky nemá, může je 
nahradit čestným prohlášením.  

6. Uchazeči, jejichž přihláška ke studiu nebude po formální nebo věcné stránce v pořádku, 
budou vyzváni k odstranění nedostatků do určitého termínu. Pokud nedostatky 
do daného termínu neodstraní, správní řízení týkající se přijímání uchazeče ke studiu se 
zastaví. 

7. Přihlášku ke studiu může podat zletilý uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
nebo zmocněnec zletilého uchazeč na základě plné moci. Dále opatrovník nebo poručník, 
který musí doložit rozhodnutí soudu.  

 

Ředitelka VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY zveřejňuje: 

1. Rozhodnutí o stanovených jednotlivých kritériích přijímacího řízení do 3letých 
učebních oborů vzdělání s výučním listem 

 
Pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku 
uvedených oborů vzdělání a forem vzdělávání se stanovují následující kritéria: 

1. hodnocení průměrného prospěchu max.   90 bodů 
za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ max.   30 bodů 
za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ max.   30 bodů 
za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ max.   30 bodů 

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nesmí být součástí přijímacího řízení 
pro školní rok 2023/2024. Předloží-li uchazeč vysvědčení za školní rok 2019/2020 
ředitelka školy rozhodla, že se duplicitně započítá hodnocení vysvědčení za 1. pololetí 
školního roku 2019/2020. 

2. snížená známka z chování – odpočet max.  -30 bodů 

3. schopnosti, vědomosti, zájmy max.   10 bodů 

4. zdravotní způsobilost pro vybraný obor studia potvrzená lékařem 

 

  



 

Kritérium 1 a 2 – Hodnocení průměrného prospěchu a chování na vysvědčeních 
z předchozího vzdělávání 

 

P1 ─ průměrný prospěch z povinných 
(včetně povinně volitelných) 
předmětů v 1. pololetí předposled-
ního ročníku základní školy  

Uchazeč s průměrným prospěchem 1,00 získá 
30 bodů. 
Snížení počtu bodů o 1 bod při zvýšení 
průměrného prospěchu o 0,1. 

P2 ─ průměrný prospěch z povinných 
(včetně povinně volitelných) 
předmětů v 2. pololetí předposled-
ního ročníku základní školy  

Uchazeč s průměrným prospěchem 1,00 získá 
30 bodů. 
Snížení počtu bodů o 1 bod při zvýšení 
průměrného prospěchu o 0,1. 

P3 ─ průměrný prospěch z povinných 
(včetně povinně volitelných) 
předmětů v 1.  pololetí posledního 
ročníku základní školy  

Uchazeč s průměrným prospěchem 1,00 získá 
30 bodů. 
Snížení počtu bodů o 1 bod při zvýšení 
průměrného prospěchu o 0,1. 

CHOV ─ hodnocení chování žáka  
v 1. a 2.  pololetí předposledního 
ročníku základní školy a 1. pololetí 
posledního ročníku základní školy 

Za každé hodnocení chování klasifikačním 
stupněm „2 – uspokojivé“ odečet –15 bodů. 
Za každé hodnocení chování klasifikačním 
stupně „3 – neuspokojivé“ odečet –30 bodů. 
Nejvýše se na základě tohoto kritéria odečítá  
–30 bodů. 
V případě hodnocení chování klasifikačním 
stupněm „1 – velmi dobré“ se body 
neodečítají. 

 

 

Kritérium 3 – Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

Za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se 
považuje umístění ve vědomostních soutěžích ve školním a vyšším kole. Maximálně je možno 
získat 10 bodů.  

Uchazeč doloží umístění v předmětových soutěžích prokazujícím dokladem (diplom, 
osvědčení, účastnický list) při přijímacím řízení. 

2. Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení 

Výpočtový vzorec 
(P1 + P2 + P3 + DS) – CHOV = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení 
Max. počet bodů (30 + 30 + 30 + 10) – 0 = 100 bodů  

Legenda: 

P1 body získané za průměrný prospěch z povinných (včetně povinně volitelných) 
předmětů v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ 

P2 body získané za průměrný prospěch z povinných (včetně povinně volitelných) 
předmětů v 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ 

  



 

P3 body získané za průměrný prospěch z povinných (včetně povinně volitelných) 
předmětů v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 

CHOV body, které se odečítají v případě hodnocení chování klasifikačním stupněm 
 „2 – uspokojivé“  a  „3 – neuspokojivé“  

DS body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti 
a zájmy uchazeče 

3. Přijetí uchazečů v přijímacím řízení 

Uchazeči budou posuzováni podle počtu získaných bodů.  

Podmínkou přijetí ke studiu je získání kladného počtu bodů. 

Při rovnosti počtu bodů určuje pořadí lepší průměr v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. 

Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr v 1. pol. předposledního ročníku ZŠ. 
 

Obor vzdělání 
Délka 

vzdělávání 
Forma 

vzdělávání 

Umístění uchazeče 
v celkovém 

pořadí uchazečů 

23-51-H/01  Strojní mechanik (Zámečník) 3 roky denní 1. až 30. místo (včetně) 

23-56-H/01  Obráběč kovů 3 roky denní 1. až 30. místo (včetně) 

23-68-H/01  
Mechanik opravář motorových vozidel 
(Automechanik) 

3 roky denní 1. až 30. místo (včetně) 

26-51-H/01  Elektrikář (slaboproud) 3 roky denní 1. až 30. místo (včetně) 

26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud 3 roky denní 1. až 30. místo (včetně) 

33-56-H/01 Truhlář 3 roky denní 1. až 24. místo (včetně) 

 

4. Zápisový lístek 

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním ZL nejpozději 
do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o jeho přijetí ke vzdělávání ve SŠ,  
tj. do 9. května 2023. Zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden 
na přihlášce ke studiu. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanové lhůtě, 
zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání.  
 

5. Další kola příjímacího řízení 

Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat v návaznosti na počet volných mít 
v jednotlivých oborech 

 
V Ostravě 24. ledna 2023 
 
 
Mgr. Andrea Pytliková v. r.  
ředitelka školy 


