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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TACHOV, SVĚTCE 1  

 

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023  

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání v platném znění. 

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

školy. Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné. 

Dvě samostatné přihlášky ke vzdělávání podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky náleží stejné škole  

(do různých oborů vzdělání). 

1.Přihláška ke vzdělávání musí být řádně vyplněná včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 

(neplatí pro obor 18-20-M/01 Informační technologie), podepsaná uchazečem a zákonným zástupcem.  

Na druhé straně musí být uvedena klasifikace z posledních dvou ročníků vzdělávání v základní škole. 

Správnost údajů potvrzuje základní škola. Všechny podpisy musejí být v originálech na obou přihláškách. 

Další podrobnosti – viz Informace o přijímání žáků ke vzdělávání 2022. 

2.Uchazeč odevzdá přihlášku do 1. kola přijímacího řízení řediteli střední školy nejpozději do 1. března 

2022. 
Přihláška se také považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k přepravě provozovateli  

poštovních služeb. 

Pro další kola přijímacího řízení není stanoven počet přihlášek, které může uchazeč uplatnit. V tiskopise se 

vyplňuje jen jedna škola, na kterou se přihláška podává.  

 

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo. 

1. Uchazeči o vzdělávání pro školní rok 2022/2023budou přijímáni do všech oborů vzdělání na základě 

znalostí vyjádřených hodnocením na posledních dvou vysvědčeních z předchozího vzdělávání na základní 

škole nebo víceletého gymnázia a vykonáním jednotné přijímací zkoušky ( JPZ). 

 

2. Pozvánku ke konání jednotné zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem jejího 

konání na e-mailovou adresu uchazeče nebo na adresu bydliště uvedenou v přihlášce. 

 

3. Termíny konání JPZ jsou stanoveny takto: 

1. řádný termín: 12. 4. 2022 (školy uvedené v 1. pořadí), 

2. řádný termín: 13. 4. 2022 (školy uvedené v 2. pořadí). 

Pokud se uchazeč pro vážné důvody nemůže dostavit k řádným termínům a svoji neúčast do 3 dnů písemně 

omluví, koná JPZ v náhradním termínu: 10. 5. 2022 nebo 11. 5. 2022. 

 

4. Způsob hodnocení: 

Maximální možný počet bodů, který lze při přijímací zkoušce získat, je bodů 166 (100%). 

Z toho 100 bodů (60%) lze získat za konání JPZ: test z ČJL = do 50 bodů, test z MAT = do 50 bodů. 

Za kritéria stanovená školou lze získat 66 bodů (40 %): 

 

1. Bodové ohodnocení ze čtyř profilových předmětů: 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (5 až 25 bodů). 

   1. pololetí 9. ročníku ZŠ (5 až 25 bodů). - Viz příloha. 

Profilovými předměty jsou: český jazyk, matematika, cizí jazyk, fyzika. 

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.  

2. Hodnocení chování stupněm velmi dobré - vždy. 
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Zohledňuje se:  

1. Předměty či aktivity podporující zájem o obor – účast v kroužcích SPŠ pro žáky ZŠ    0 – 6 bodů. 

2. Podané 2 přihlášky na SPŠ, Tachov, Světce 1.  0 – 10 bodů. 

 

5. Rozhodnutí o přijetí a zveřejnění výsledků: 

Pořadí přijatých uchazečů bude stanoveno podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení – počtu 

získaných bodů. 
Pokud žák požádal o prominutí zkoušky z ČJL, je zařazen do redukovaného pořadí všech uchazečů. (§ 14 vyhlášky). 

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí 

přihlášky. 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na www.sps-

tachov.cz  nejdříve 29.4.2022. Do 13.00 hodin proběhne seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. 

6. Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání: 

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude uloženo na poště jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty  

rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené! 

Odvolání se podává do 3 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SPŠ, Tachov, Světce 1 ke 

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu. Ředitel SPŠ , Tachov, Světce 1 

poskytne KÚPK  spolu s odvoláními i kritéria, podle kterých přijímací řízení proběhlo. 

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitel střední školy. 

7. Zápisový lístek 

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání ve škole,  

na kterou byl přijat. 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, potvrdí uchazeč do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí  

(od zveřejnění seznamu o přijetí) odevzdáním zápisového lístku řediteli SPŠ, Tachov, Světce 1. 

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli 

poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše 

uvedeném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Žák základní školy obdrží na své základní škole do 15. března 2021 jeden zápisový lístek potvrzený 

pověřenou osobou.  

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti   

a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství,  

mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří P 308, tel.: 377 195 447). 

 

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů: 
18-20-M/01 Informační technologie     bude přijato prvních 30 žáků 

ŠVP - Aplikované informační technologie 

23-41-M/01 Strojírenství      bude přijato prvních 30 žáků 

36-45-M/01 Technická zařízení budov    bude přijato prvních 15 žáků 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

ŠVP - Programování CNC strojů   bude přijato prvních 15 žáků 

26-41-L/01   Mechanik elektrotechnik 

                          ŠVP - Automatizace a počítačové systémy  bude přijato prvních       15 žáků 

 

V dalších kolech přijímacího řízení budou uchazeči o vzdělávání pro školní rok 2022/2023 přijímáni do 

všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání v základní 

škole nebo víceletého gymnázia. – viz Kritéria stanovená školou v bodě 4. 

 

V Tachově, Světcích 14. 1. 2022                                                          Mgr. Jana Hrčková, v.r. 

                                                                                                             ředitelka SPŠ, Tachov, Světce 1 

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

