Střední průmyslová škola Zlín
třída Tomáše Bati 4187
1. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení v roce 2022
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č.
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; a se zákonem č.
500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje Střední průmyslová škola Zlín první kolo přijímacího řízení
pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022 / 2023.
V 1. kole přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
a její aplikace. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků testů a hodnocení výsledků klasifikace
výběrových předmětů posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky podle zveřejněných kritérií
pro hodnocení přijímacího řízení.

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky se koná dne

12. dubna 2022,
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky se koná dne

13. dubna 2022.
(náhradní termíny se konají 10. a 11. května 2022) vždy pro všechny nabízené obory studia.
Přijímací řízení se uskuteční pro následující počty přijímaných žáků a obory vzdělávání:

Strojírenství
Elektrotechnika
Stavebnictví
Technické lyceum

23-41-M/01
26-41-M/01 - ŠVP Slaboproudá elektrotechnika
36-47-M/01 - ŠVP Pozemní stavitelství
78-42-M/01

2 třídy,
2 třídy,
2 třídy,
2 třídy,

60 žáků
60 žáků
60 žáků
60 žáků

2. Náležitosti přihlášky ke vzdělávání
V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění upozorňujeme na § 1, odst. (1), písm. h) až j),
podle nichž uchazeč doloží k přihlášce potřebná rozhodnutí, posudky nebo osvědčení jen pokud se ho tyto
části § 1, odst. (1) týkají.
Všichni uchazeči o vzdělávání ve všech oborech doloží v přihlášce v souladu s § 1, odst. (1), písm.
g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a
uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení (viz přílohy č. 1 a 2
k vyhlášce 353/2016 Sb.).Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze
pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce
uchazeče.
V souvislosti s § 5 odst. 7 vyhlášky č. 233, o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení nelze hodnotit
hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Zájemci o vzdělávání ve SPŠ Zlín, kteří nemohou doložit výsledky klasifikace z posledních dvou ročníků
plnění povinné školní docházky (např. cizí státní příslušníci) budou přijímáni do jednotlivých oborů podle
hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky (metodika viz Kritéria pro přijímání uchazečů v prvním kole
přijímacího řízení v roce 2022).

Účastníci olympiád a soutěží (poslední dva ročníky plnění povinné školní docházky) z předmětů
matematika, český jazyk, fyzika a cizí jazyk doloží kopii osvědčení s razítkem a podpisem ředitele školy,
kde plní poslední dva ročníky povinné školní docházky, jako součást přihlášky ke vzdělávání.
Obory strojírenství, elektrotechnika a stavebnictví nejsou vhodné pro uchazeče se zdravotním postižením.
Výstupní hodnocení žáka nepožadujeme.

3. Informace a doporučení
Uchazeč si může podat nejvýše 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání ve střední
škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá uchazeč řediteli střední školy v termínu do 1. března 2022.
V rámci jednotné zkoušky může každý uchazeč konat písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk
a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace přijímacího řízení
dvakrát:
- v prvním stanoveném termínu koná uchazeč testy jednotné zkoušky ve škole uvedené na
přihlášce v prvním pořadí,
- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
Uchazeč uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělávání, popřípadě zaměření školního
vzdělávacího programu v tomtéž pořadí!
Obdobně v prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního
termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven
z druhého termínu jednotné zkoušky.
Na každé přihlášce bude kromě podpisu nezletilého uchazeče i podpis jednoho zákonného zástupce,
který se stává účastníkem správního řízení. Ten jako jediný je pak oprávněn ke všem úkonům
v přijímacím řízení, např. převzetí rozhodnutí, podpis na zápisovém lístku, podání odvolání proti
nepřijetí uchazeče apod.
Ředitel školy zašle všem uchazečům nejpozději 14 dní před termínem konání pozvánku k přijímací
zkoušce poštou. V den konání přijímacích zkoušek uchazeč předloží svoji pozvánku ke kontrole
totožnosti.
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím
řízení nejpozději 30. dubna 2022, kdy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům
nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.
Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované
podobě. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo přidělí ředitel školy
uchazeči v den konání přijímací zkoušky před jejím zahájením.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává
se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Nabízíme a doporučujeme, aby si zákonní zástupci, pokud je to možné, převzali rozhodnutí o přijetí a
nepřijetí přímo v kanceláři školy. Urychlí se tak celé řízení.
Uchazečům, kteří podají přihlášku na některý z oborů v naší škole, ale nebudou moci být přijati (neboť se
neumístí mezi přijatými), doporučujeme, aby jejich zákonný zástupce uvedený na přihlášce podal do
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání proti nepřijetí. V případě, že přijatí uchazeči
neodevzdají zápisový lístek v termínu, aby tak potvrdili zájem o přijetí, bude možno na uvolněná místa
přijmout zájemce ještě v rámci prvního kola na odvolání, a to až do naplnění kapacity oboru.

Ve Zlíně dne 28. ledna 2022
Ing. Radomír Nedbal, v. r.
ředitel školy

Kritéria pro přijímání uchazečů v prvním kole přijímacího
řízení v roce 2022
Přijímání uchazečů ke vzdělávání v SPŠ Zlín probíhá v souladu s novelou § 60 Školského zákona
č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.
Uchazeči o vzdělávání v SPŠ Zlín, kteří splnili povinnou školní docházku, budou přijímáni podle výsledků
hodnocení dosažených při jednotné zkoušce (§ 60d, odst. (1), písmeno b) školského zákona) a podle
výsledků hodnocení na vysvědčeních z výběrových předmětů v 1. pololetí posledního ročníku plnění
povinné školní docházky (§ 60d, odst. (1), písm. a) školského zákona) a podle výsledků soutěží (§ 60d,
odst. (1), písm. d) školského zákona).
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém
pololetí školního roku 2019/20 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí
být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/20. Součástí přihlášky zůstávají
poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem
hodnocení výše zmíněného pololetí nebude hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, bude
duplicitně započítáno hodnocení v 1. pololetí posledního ročníku splnění povinné školní docházky.

Hodnoceny budou následující testy, předměty a soutěže takto:
1. Uchazeči mohou získat na základě výsledků jednotných testů celkem 100 bodů.
test z českého jazyka
test z matematiky

max. 50 bodů.
max. 50 bodů.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český
jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve
dvou možných termínech.
2. Podle výsledků klasifikace matematiky, českého jazyka, fyziky a prvního cizího jazyka posledních dvou
ročníků školy, ve které plní povinnou školní docházku, tj. ve 2. pololetí předposledního ročníku plnění
povinné školní docházky a v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky, mohou
uchazeči získat celkem 56 bodů.
Bodové hodnocení jednotlivých předmětů a chování:
známka výborný
7 bodů,
známka chvalitebný
4 bodů,
známka dobrý
0 bodů,
známka dostatečný (odpočet)
-4 bodů,
známka nedostatečný (odpočet)
-7 bodů.
Při hodnocení chování se odečítá 5 bodů za každý stupeň snížení klasifikace.
3. Hodnocení soutěží a olympiád (poslední dva ročníky plnění povinné školní docházky) z předmětů:
matematika, český jazyk, fyzika, cizí jazyk:
Za umístění žáka do 10. místa v okresním kole
Za umístění žáka do 10. místa v krajském kole
Úspěšní řešitelé celostátního kola

1 bod
2 body
4 bodů

Kopii osvědčení s razítkem a podpisem ředitele školy, ve které uchazeč plní poslední dva
ročníky povinné školní docházky, doloží jako součást přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.
Uchazeč může získat za výsledky soutěží a olympiád maximálně 4 body.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím
řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná
pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
Uchazeč, který nekoná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních
uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci
redukovaného pořadí všech uchazečů.

Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů na základě hodnocení jednotné přijímací
zkoušky z matematiky.
Zájemcům o vzdělávání ve SPŠ Zlín, kteří nemohou doložit výsledky klasifikace z posledních dvou ročníků
plnění povinné školní docházky, (např. cizí státní příslušníci) budou chybějící body dopočítány následovně:
chybějící body do možného max. bodů z jednotlivých
předmětů a chování v posledních dvou ročnících
plnění povinné školní docházky
maximální počet dosažitelných bodů v testech

x skutečné body dosažené v testech.

Uchazeč může dosáhnout maximálního celkového součtu 160 bodů. Výsledek jednotné přijímací
zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí z 62,5 %.
Na základě bodového hodnocení bude stanoveno celkové pořadí uchazečů pro jednotlivé obory
SPŠ Zlín.
Při rovnosti bodů rozhodnou o pořadí uchazečů následující kritéria:
1. dosažený počet bodů v testech,
2. průměrný prospěch žáka za 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní
docházky,
3. průměrný prospěch žáka za 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní
docházky,
4. lepší prospěch žáka z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní
docházky,
5. lepší prospěch žáka z fyziky za 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní
docházky,
6. lepší prospěch žáka z matematiky za 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné
školní docházky,
7. lepší prospěch žáka z fyziky za 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné
školní docházky.
Maximální počet přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení je v jednotlivých oborech
vzdělávání 60.
Dosáhl-li uchazeč tohoto pořadí, splnil podmínky pro přijetí na SPŠ Zlín.
Přijímací řízení se uskuteční pro následující počty přijímaných žáků a obory vzdělávání:
Strojírenství
Elektrotechnika
Stavebnictví
Technické lyceum

23-41-M/01
26-41-M/01 - ŠVP Slaboproudá elektrotechnika
36-47-M/01 - ŠVP Pozemní stavitelství
78-42-M/01

ve Zlíně dne 28. ledna 2022

2 třídy,
2 třídy,
2 třídy,
2 třídy,

60 žáků
60 žáků
60 žáků
60 žáků

Ing. Radomír Nedbal, v. r.
ředitel školy

