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INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ 2022 

Přijímání ke vzdělávání ve Střední průmyslové škole, Tachov, Světce 1 

pro školní rok 2022/2023  

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole: 

 Uchazeč o vzdělávání ve střední škole podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 
1. března 2022. Nový vzor přihlášky byl stanoven MŠMT a je ke stažení ZDE. 

 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na přihlášku vyplní až dvě 

školy. Dodrží stejné pořadí škol a oborů. Odevzdá přihlášky na každou školu samostatně. 

 Dvě samostatné přihlášky ke studiu podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky podává  na stejnou 

školu (do různých oborů vzdělání). 

 Součástí přihlášky je /pokud je stanoven/, posudek (potvrzení lékaře), o splnění podmínek zdravotní 

způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Uvádí se pro každý obor samostatně. Viz ZDE. 

 Na druhé straně přihlášky musí být uvedena klasifikace z  posledních dvou ročníků vzdělávání na základní 

škole, správnost údajů je potvrzena základní školou. 

 U uchazečů, kteří se k vzdělávání nehlásí bezprostředně ze základní školy, je prospěch doložen úředně 

ověřenou kopií vysvědčení ze dvou závěrečných ročníků plnění základního vzdělání. 

 Pokud se ke vzdělávání hlásí uchazeč, který absolvoval ZŠ v předchozích letech, nebude zohledňováno 

hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.  Do hodnocení bude započítáno jiné pololetí tak, aby byla 

hodnocena dvě poslední vysvědčení ze základní školy nebo víceletého gymnázia.  

 Ukončené vzdělávání v zahraniční škole podléhá nostrifikačnímu řízení dle §118 zákona č.561/2004 Sb. 

(školský zákon), v platném znění a příslušnou vyhláškou – podrobněji viz Příloha č. 1. 

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), dle §16 zákona č.561/2004 Sb. (školský 

zákon), v platném znění, doloží toto znevýhodnění potvrzené školským poradenským zařízením již 

k přihlášce – podrobněji viz Příloha č. 1. 

 V přihlášce je nutno uvést platnou e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. datovou schránku pro další 

vzájemnou komunikaci. 

 Přihlašování do oborů vzdělávání skupiny L – obory s výučním listem a maturitní zkouškou je 

upřesněno v Příloze č. 1. 

 Po odevzdání přihlášky žák obdrží ze SPŠ písemné sdělení o přijímacím řízení s REGISTRAČNÍM 

ČÍSLEM, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí. Sdělení je posláno doporučenou poštou 

nejpozději do 7.3.2022. 

Přijímací řízení: 

 

 V prvním kole přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 

1. místě je 12. 4. 2022, termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 2. místě je 13. 4. 2022. Každý 

uchazeč může konat JPZ dvakrát. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu. 

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu 

z matematiky. Test z ČJL obsahuje 30 otázek, maximální počet bodů je 50. Na jeho vypracování je 60 

minut. V testu z MAT lze získat maximálně 50 bodů. Na jeho vypracování je 70 minut. Ilustrační testy 

z předchozích let jsou již nyní k dispozici na www.prijimacky.cermat.cz . 

 Výsledky jednotné zkoušky jsou ověřením úrovně vědomostí žáka v předmětech, které jsou zásadní pro 

další studium ve střední škole. 

 Pro žáky nabízíme přípravu k JPZ a přijímací zkoušku nanečisto – viz ZDE 

 V dalších kolech přijímacího řízení se JPZ nekoná. 

 V tříletých oborech vzdělání ukončených výučním listem se přijímací zkouška nekoná. 

 
V Tachově, Světcích 17.1. 2022                                                      Mgr. Jana Hrčková, v.r. 
                                                                                                       ředitelka SPŠ, Tachov, Světce 1      

 

https://sps-tachov.cz/nova-prihlaska-ke-vzdelavani-pro-skolni-rok-2021-2022-denni-studium/
https://sps-tachov.cz/pro-uchazece/zdravotni-zpusobilost-pro-uchazece/
http://www.prijimacky.cermat.cz/


Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1      Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 
Příloha č. 1 

k Informacím o přijímání žáků ke vzdělávání 2022 

1.Podmínky úpravy podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky; § 13 a §14 

vyhlášky 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.: 

 

§ 13 - Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

a) Členění podle druhu znevýhodnění a úpravy podmínek přijímacího řízení: 
    viz příloha č. 1 vyhlášky 353/2016 Sb. 

b) Doporučení školského poradenského zařízení – příloha č. 2 vyhlášky. 

c) Škola postupuje podle doporučeného návrhu pouze na základě předchozího informovaného souhlasu       
    zletilého uchazeče nebo zák. zástupce uchazeče.  
    Informovaný souhlas se projednává nejpozději 10 dní před konáním zkoušky. Podle rozsahu  
    uzpůsobení  je místem jednání střední škola nebo školské poradenské zařízení.  
d) Doporučení školského poradenského zařízení předkládá uchazeč zároveň s přihláškou ke vzdělávání. 

 
§14 - Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělávání ve škole mimo Českou republiku./ § 20 odst.4 ŠZ/. 
  
a) Při splnění zákonných podmínek mohou podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka. 

b) Pokud je žádosti vyhověno, škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem znalost českého jazyka, 
    která je  nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. 

 
2. Další doklady nebo jejich ověřené kopie, které mohou být součástí přihlášky do SŠ. 
 
a) Doklad o splnění povinné školní docházky u uchazeče, který ukončil nebo ukončí PŠD v zahraniční 
    škole, vydaný zahraniční školou. 

b) Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení pro přijetí do určeného stupně vzdělání. 
    Je vyžadováno v případě středního vzdělávání s maturitní zkouškou. 

c) Doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst.3 ŠZ. 

d) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 1 NV č. 211/2010 Sb. v platném znění. 
    Seznam oborů vzdělání s požadavky je zveřejněn v odkazu na www.sps-tachov.cz.  
 
 
3. Vyplňování přihlášek do oborů skupiny Lo – oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním 
    listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. / vyhl. MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přij.ke vzděl.  
    v platném znění, § 1 odst. 6 et vyhl.  MŠMT ČR č. 200/2021 Sb., část čtvrtá/. 
  
a) V přihlášce ke vzdělávání se uvede obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání 
     s výučním listem, takto:  
 
     23-45-L/01 Mechanik seřizovač  23-56-H/01 Obráběč kovů 
     26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 56-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 

 

V Tachově, Světcích 17.1.2022 

Mgr. Jana Hrčková, v.r. 

http://www.sps-tachov.cz/

