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Kritéria přijímacího řízení VOŠ pro uchazeče o vzdělávání 
v 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 

3. kolo přijímacího řízení 
 
Ředitel školy rozhodl podle § 93 a 94 školského zákona a stanovil kritéria pro uchazeče a 
uchazečky o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání obor vzdělání 23-45-N/02 Diagnostika silničních 
vozidel pro školní rok 2018/2019: 

A) Přijímací zkoušky: nekonají se.  
B) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 
 

Obor vzdělání - kód, název: Bude přijato uchazečů/uchazeček: 

23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel 21 
 
Podmínkou přijetí uchazeče/uchazečky ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní 
způsobilosti pro daný obor vzdělání. Potvrzení je součástí PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ VYŠŠÍ 
ODBORNÉ ŠKOLE. 
 

Termín odevzdání přihlášky do 24. 10. 2018 – doručení do školy do 15:00 hod. 
 

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá! 
 

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle: 
a) dosažených výsledků za poslední dvě ukončená pololetí střední školy  

 

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle bodů získaných z výše uvedeného kritéria. 
Při přijímání uchazečů se bude postupovat dle pořadí, a to do počtu studentů stanoveného 
ředitelem školy. 
Ke vzdělání ve vyšší odborné škole se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání 
s maturitní zkouškou. 
 

Body získané z vyhodnocení přihlášky uchazeče za poslední tři ukončená pololetí střední 
školy: „Body“ 

Průměrný prospěch "Body" 

1,00 – 1,60 20 bodů 

1,61 – 2,20 15 bodů 

2,21 – 2,80 10 bodů 

2,81 – 3,20 5 bodů 

3,21 – 4,00 1 bod 

4,01 –  0 bodů 

Maximální počet : 60 bodů 
 

„Hod“ – celkové hodnocení (Body = Hod) 
 

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání 
s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 
vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.  
 

Při přijímání uchazečů se bude postupovat dle pořadí, a to do počtu studentů stanoveného 
ředitelem školy. 
 

Konečný celkový seznam přijatých ve 3. kole bude zveřejněn 25. 10. 2018 na www.spsa-
za.cz a vývěsce ve vstupu školy. Nepřijatým bude zasláno rozhodnutí v zákonem 
stanovené lhůtě. 
 
V Zábřehu dne 31. srpna 2018 
 
 
Ing. Vítězslav Martykán 
ředitel VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 


