
 

Přijímání do vyššího než 1. ročníku střední školy 

pro školní rok 2023/2024 

V souladu s § 63 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, ředitelka VÍTKOVICKÉ 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY 

v y h l a š u j e  

1. kolo přijímací řízení do vyššího ročníku střední školy, a to ve studijních oborech středního 
vzdělávání s maturitní zkouškou, s výučním listem a nástavbového studia s maturitní zkouškou 
pro školní rok 2023/2024. 

Obor vzdělání s výučním listem 
Délka 

vzdělávání 

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

23-56-H/01  Obráběč kovů 3 roky 

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

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

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

33-56-H/01 Truhlář 3 roky 

 
 

 

Nástavbové studium s maturitní 
zkouškou 

Forma vzdělávání 
Délka 

vzdělávání 

23-43-L/51 Provozní technika denní 2 roky 

23-43-L/51 Provozní technika dálková 3 roky 

 
Počet přijímaných uchazečů se bude řídit počtem volných míst v daném oboru. 
  

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka 

vzdělávání 

18-20-M/01 Informační technologie 4 roky 

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 4 roky 

23-45-L/01  Mechanik seřizovač 4 roky 

23-45-L/02  Letecký mechanik 4 roky 

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik – mechatronika 4 roky 

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik – automatizace 4 roky 



 

 
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. Do vyššího než 1. ročníku střední školy mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již 
nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium 
lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku. 

3. Podmínka zdravotní způsobilosti uchazeče je stanovena v souladu s nařízením vlády 
č. 211/2010 Sb., pro všechny obory vzdělání s výjimkou oboru Informační technologie, 
Ekonomika a podnikání a nástavbového studia. 

4. 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.  

5. 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. 

6. 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 vyššího 

než 1. ročníku střední školy  

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

1. Uchazeč k přihlášce ke vzdělávání doloží všechna ročníková vysvědčení z předchozího 
studia, které uchazeč ukončil s celkovým hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ nebo 
„prospěl“. V případě dokončeného studia předloží uchazeč vysvědčení o maturitní nebo 
závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání. 

2. Zdravotní způsobilost pro vybraný obor studia potvrzená lékařem. 

3. Úspěšné vykonání rozdílových zkoušek pro ročník a obor, na který se uchazeč hlásí, 
pokud o konání rozdílových zkoušek rozhodla ředitelka školy. Obsah, formu, termín 
a kritéria rozdílových zkoušek určí ředitelka školy, a to v souladu s rámcovým 
vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání, na který se uchazeč hlásí.  

4. V případě většího počtu uchazečů o studium v určitém oboru, než je v tomto oboru 
počet volných míst, budou uchazeči vybíráni na základě prospěchu z předchozího studia.  

 

 

2. Zápisový lístek 

Uchazeči, kteří budou přijati do vyššího než 1. ročníku zápisový lístek nepředkládají.  

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


