
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,  

Prostějov, Lidická 4 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium  

 

 
1.Všeobecná ustanovení 

 

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4, vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku studijních oborů 

zakončených maturitní zkouškou a učebních oborů zakončených výučním listem ve školním roce  

2023 /2024: 

 

Čtyřleté studijní obory:      Počet přijímaných uchazečů: 

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – zaměření: počítačové systémy a programování  30 
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – zaměření: pozemní stavitelství     30 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – zaměření: počítačové systémy     

                                                            – zaměření: mechatronika     30 

23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ      15 
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ        15 

Tříleté učební obory: 

23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ         12 
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ         12 

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)      12 

 

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a na základě rozhodnutí 

Rady Olomouckého kraje, která na své 62. schůzi konané dne 19.9.2022 schválila strukturu oborů a 

počty tříd ve školním roce 2023/2024. Uchazeči budou přijati pouze do kapacity stanovené Radou 

Olomouckého kraje (viz dopis – struktura oborů)  

 

2. Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou: 

 

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – zaměření: počítačové systémy a programování 
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – zaměření: pozemní stavitelství 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – zaměření: počítačové systémy 

                                                               – zaměření: mechatronika 

23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ 

 
Uchazeči o studium budou přijati na základě průměrného prospěchu ze základní školy a výsledků 

jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.  

Uchazeč o studium může získat maximálně 150 bodů , z toho : 

 

0-50 bodů za průměrný prospěch ze základní školy. Průměrný prospěch se stanoví 

 z průměrného prospěchu za 1. a 2.  pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (viz  

bodovací tab. 1).  

 

0-100 bodů za vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 

 a matematiky.  

 



 Pořadí přijatých uchazečů je dáno výsledným součtem bodů dosažených v hodnocení 

předchozího vzdělání a výsledků jednotných testů. 

 V případě rovnosti bodů je pro určení pořadí uchazečů rozhodující další kritérium: 

- lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku základní školy 

 Uchazeč předloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v příslušném oboru 

 Hranice úspěšnosti u společné přijímací zkoušky je stanovena na 10 bodů z didaktického testu 

z matematiky a 10 bodů z didaktického testu z českého jazyka. 

 Podle §16 odst.1, vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 

v platném znění, není pro potřebu odvolacího řízení stanoveno volné místo. 

 

Kritéria přijímacího řízení pro tříleté učební obory zakončené výučním listem: 

 

23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ 
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ 

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK) 

 
Uchazeči o studium budou přijati na základě průměrného prospěchu ze základní školy. 

Uchazeč o studium může získat maximálně 100 bodů za průměrný prospěch ze základní 

školy. Průměrný prospěch se stanoví z průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. 

pololetí 9. ročníku základní školy (viz bodovací tab. 2).  

 

 Uchazeč nesmí být v závěrečném ročníku základní školy hodnocen z více jak jednoho 

předmětu známkou nedostatečný 

 Bude-li se uchazeč hlásit ke vzdělávání z osmé nebo sedmé třídy základní školy (při splněné 

povinné školní docházce), bude mu z celkového počtu dosažených bodů odečteno 10 bodů 

 V případě rovnosti bodů je pro určení pořadí uchazečů rozhodující další kritérium: 

-  lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku základní školy 

 Uchazeč předloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v příslušném oboru 

 Podle §16 odst.1, vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 

v platném znění, není pro potřebu odvolacího řízení stanoveno volné místo. 

 

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 

 

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě, tj. vstup do budovy školy a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup – https://spsasoupv.cz   pořadí uchazečů podle výsledků 

hodnocení v přijímacím řízení pod registračním číslem a kritéria přijímacího řízení. 

Nepřijatým uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Na 

webových stránkách školy bude po každém kole přijímacího řízení zveřejněn počet volných 

míst v jednotlivých studijních a učebních oborech a termín dalšího kola přijímacího řízení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Petr Čížek  

          ředitel školy 

V Prostějově  31.1.2023    

 


