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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
2. kolo přijímacího řízení 

 

    Ředitel školy rozhodl podle § 60, odst. 3, písm. b) školského zákona a stanovil jednotná 
kritéria 2. kola přijímacího řízení pro uchazeče a uchazečky o přijetí do 1. ročníků pro školní rok 
2022/2023 oborů vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 
Autoelektrikář, 23-61-H/01 Autolakýrník a 23-55-H/02 Karosář. 
 

Uchazeči do výše uvedených oborů vzdělání přijímací zkoušku nekonají. 
Podmínkou přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor 
vzdělání. Potvrzení je součástí PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU ve střední škole. 
 

Počet přijímaných uchazečů: tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou 

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

26-57-H/01 Autoelektrikář 7 

23-55-H/02 Karosář 5 

23-56-H/01 Mechanik opravář motor. vozidel 7 

23-61-H/01 Autolakýrník 8 
     

Uchazeči/uchazečky budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle 
a) Body z vyhodnocení přihlášky za určená pololetí základní školy - „BODY“  

Průměrný prospěch Body 

1,00 – 1,50 40 bodů 

1,51 – 1,80 35 bodů 

1,81 – 2,10 30 bodů 

2,11 – 2,30 25 bodů 

2,31 – 2,50 20 bodů 

2,51 – 2,70 15 bodů 

2,71 – 2,80 10 bodů 

2,81 – 2,90   5 bodů 

2,91 – 3,00 2 body 

                 3,01 –    0 bodů 

Maximální počet: 120 bodů „BODY“ 
Poznámka: V případě staršího uchazeče se posuzuje také hodnocení za dvě pololetí VIII. ročníku 
a I. pololetí IX. ročníku. Podle vyhlášky MŠMT č.353/2016 Sb. v platném znění nebude do 
výsledků hodnocení zahrnuto 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pro případné doplnění 3. 
pololetí k vyhodnocení výsledků, bude použit průměr zbývajících dvou pololetí.  

 

b) Body za neukončené základní vzdělávání, předčasné splnění povinné školní docházky v 8. 
ročníku – odečet 30 bodů, či 7.  ročníku – odečet 60 bodů („A1“). 

Maximální počet: -60 bodů „A1“ 
 

c) Body získané z hodnocení chování uchazeče/uchazečky za poslední tři ukončená pololetí 
základní školy. V kterémkoli hodnoceném pololetí stupeň chování „neuspokojivé“ odečet 20 
bodů („A2“). 

Maximální počet: -60 bodů 
 

Celkové hodnocení = „Body“ + „A1“ + „A2“ 
 

Uchazeč/uchazečka může získat maximálně celkový počet 120 bodů 

• Uchazeči/uchazečky se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 

• Při přijímání uchazečů/uchazeček se bude postupovat dle pořadí, a to do počtu žáků 
stanoveného ředitelem školy. V případě nenaplněni předpokládaného stavu, budou vyhlášena 
další kola přijímacího řízení.  

• Uzávěrka pro podání přihlášky je 20. 5. 2022 

• Seznam přijatých bude zveřejněn 23. 5. 2022 na www.spsa-za.cz a vývěsce ve vstupu školy. 

• Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. 
 
V Zábřehu dne 10. května 2022 
 
Ing. Vítězslav Martykán, ředitel VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 


