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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TACHOV, SVĚTCE 1  

 

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro tříleté 

obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2023/2024 
 

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, když oba zvolené obory jsou na stejné 

škole. 

 

1. Přihláška ke vzdělávání musí být řádně vyplněná a podepsaná uchazečem a zákonným zástupcem. 

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání.  

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

Správnost údajů musí být potvrzena základní školou. Všechny podpisy musejí být v originálech na obou 

přihláškách. Další podrobnosti – viz Informace o přijímání žáků ke vzdělávání 2023. 

 

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

 do 1. března 2023. 

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

poštovních služeb. 

 

Termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 24. dubna 2023. 

O případných dalších kolech přijímacího řízení rozhodne ředitel školy. 

 

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  

1. Uchazeči o vzdělávání pro školní rok 2023/2024 budou přijímáni do všech oborů vzdělání 

    bez přijímacích zkoušek  

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

    na základní škole nebo víceletého gymnázia. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

3. Hodnocení chování stupněm velmi dobré. 

4. Případný osobní pohovor s vybranými uchazeči.  

5. Přihlédnutí k zájmu uchazeče o zvolený obor. 

 

Kritéria pro další kola přijímacího řízení zůstávají stejná. 
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Rozhodnutí o přijetí a zveřejnění výsledků: 
 
Pořadí přijatých uchazečů bude stanoveno podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. 

Seznam uchazečů se zveřejňuje podle oborů vzdělání pod registračním číslem, které uchazeč obdrží 

v písemném sdělení o přijímacím řízení – nejpozději do 8. 3. 2023. 

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí dne 24. dubna 2023 do 10.00 hodin. 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem 

umožňující dálkový přístup – www.sps-tachov.cz nejdříve 24. dubna 2023.  

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

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. 

 

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 do 15. března 2023 jeden zápisový lístek ve své základní škole. Zápisový lístek 

je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy (většinou ředitele). 

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). 

 

Počty přijímaných uchazečů:  

 
23-56-H/01 Obráběč kovů     bude přijato 24  žáků 

 

23-51-H/01 Strojní mechanik     bude přijato 24  žáků 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud    bude přijato 24  žáků 

 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje bude přijato  24 žáků 

 

33-56-H/01 Truhlář      bude přijato 24  žáků 

  

36-67-H/01 Zedník      bude přijato 12  žáků 

 

 

V Tachově, Světcích 9. 1. 2023                                                            Ing. arch. Romana Košátková, v.r. 

                                                                                                                 ředitelka SPŠ, Tachov, Světce 1 

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

