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PODMÍNKY PRO PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR STŘEDNÍHO 

VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – 1LETÉ ZKRÁCENÉ DENNÍ STUDIUM 
 

Studijní obor 
23-51-H/01 Strojní mechanik – jednoleté zkrácené studium 
 

Předpokládaný počet přijatých žáků 

12 uchazečů 
 

Podmínky pro přejetí 
• střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v 

jiném oboru vzdělání dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

• potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu 
 

Přihláška do 1. kola přijímacího řízení  
• Termín podání přihlášky do 1. března 2022; 

• Uchazeč může na naši školu podat dvě totožné přihlášky na dva různé obory.  

• Přihlášky je ke stažení zde. 

• Informace o zaregistrování přihlášky bude do 5 dnů od doručení zaslána na mail 
zákonného zástupce (přihláška musí obsahovat telefon i e-mail zákonného 
zástupce). 

 

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku 
• Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2022, nejpozději 

29. dubna 2022. 

• Celkové hodnocení uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem na veřejně 
přístupném místě ve škole (vestibul školy) a na webových stránkách školy po dobu 
15 dní. 

• Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozhodnutí o přijetí si lze vyzvednout 
při předání zápisového lístku. 

• Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze 
doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 
10 dnů na poště, pak je považováno za doručené. 

• Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

• Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od 
tohoto dne běží lhůta pro odvolání. 

• Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodu naplnění 
kapacity, podá ihned odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být přijat v rámci 
tzv. autoremedury. 

• Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 
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• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč 
chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání). 

• Ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení, vyhlásit další kola přijímacího 
řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (bude zveřejněno na webových 
stránkách školy). 

 

Kritéria přijímacího řízení 
Ředitel Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 stanovil následující kritéria pro první kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2022/2023. 

1. Pořadí výsledků přijímacího řízení se stanoví jen dle časové posloupnosti došlých
přihlášek. 

2. Žáci, kteří prokázali úspěšné vykonání maturitní zkoušky předložením maturitního 
vysvědčení do 30. 06. 2022 a předložili potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 
uchazeče o studium v daném oboru vzdělání, splnili podmínky přijímacího řízení pro 
obor středního vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik (jednoleté 
zkrácené denní studium). 

3. Žáci přihlášení ke studiu oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik (jednoleté zkrácené denní 
studium), kteří splnili podmínky přijímacího řízení na SPŠS a JŠ Kolín a umístili se na 
pořadí 1. až 11. dle protokolu PSMz1/22, budou přijati pro školní rok 2022/2023 do 
prvního ročníku ke studiu oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik v prvním kole 
přijímacího řízení. Do celkového počtu 12 žáků přijímaných v prvním kole přijímacího 
řízení může být jeden žák z nepřijatých přijat na základě odvolání se k Odboru školství, 
Krajskému úřadu Středočeského kraje. V případě nenaplnění počtu 12 přijatých žáků 
se vyhlásí další kolo přijímacího řízení.  

 
 
v Kolíně dne 11. ledna 2022                                                      
 
 

  Ing. František Pražák, Ph.D. 
ředitel školy 

 

mailto:info@sps-ko.cz

