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INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2023 

 

Pro uchazeče hlásících se do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024 
 

Pro přijímací řízení 2023 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a 
souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení, kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném 
znění, stanovena tato obecná KRITERIA výběru žáků a uchazečů do VOŠ a SŠA, 
Zábřeh, U Dráhy 6 
 

- Zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání 
- Výsledky vzdělávání v základní škole za poslední 3 ukončená pololetí (obvykle 1. a 2. 

pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) 
- Pro určené obory úspěšné ukončení základního vzdělání na ZŠ 
- Účast na jednotné přijímací zkoušce oborů s maturitní zkouškou (organizačně 

zajištěné Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV) 
 

Podrobná kriteria se způsobem bodového hodnocení, obdrží uchazeč současně 
s pozvánkou k přijímacímu řízení. Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity 
příslušného oboru.  
 

Počet přijímaných žáků do jednotlivých oborů dle kapacity je určen takto: 
 

Tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou – výuční list: 
23-55-H/02 Karosář    maximální počet přijímaných žáků 12 
23-61-H/01 Autolakýrník    maximální počet přijímaných žáků 12 
23-68-H/01 Mechanik opravář motor. voz. maximální počet přijímaných žáků 60 
26-57-H/01 Autoelektrikář   maximální počet přijímaných žáků 24 
 

Předpoklad pro otevření třídy. 
23-55-H/02 Karosář    minimální počet přijímaných žáků   6 
23-61-H/01 Autolakýrník    minimální počet přijímaných žáků   6 
23-68-H/01 Mechanik opravář motor. voz. minimální počet přijímaných žáků 12 
26-57-H/01 Autoelektrikář   minimální počet přijímaných žáků 12 
 

Čtyřleté obory vzdělání ukončené závěrečnou i maturitní zkouškou: 
23-45-M/01 Dopravní prostředky  maximální počet přijímaných žáků 30 
39-41-L/01 Autotronik    maximální počet přijímaných žáků 60 
 

Předpoklad pro otevření třídy. 
23-45-M/01 Dopravní prostředky  minimální počet přijímaných žáků 16 
39-41-L/01 Autotronik    minimální počet přijímaných žáků 16 
 
 
 
 
Ing. Bc. Pavel Trojan, 
ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023 - DŮLEŽITÉ TERMÍNY  
 
Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do školy doručeny  
do 1. března 2023! (také poslední možný termín podání na poště – razítko s datem) 
 

Součástí přihlášky jsou následující doklady. 
- vysvědčení za poslední 3 ukončená pololetí 2 ročníků základní školy, ve kterých uchazeč plnil nebo splní 
povinnou školní docházku (obvykle 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy), 
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů 
vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče 
pro příslušný obor vzdělání, 
- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 
přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat pouze 2 přihlášky!  
(Obě dvě přihlášky tedy může UCHAZEČ PODAT NA RŮZNÉ OBORY JEDNÉ ŠKOLY!)  
 

U učebních oborů dostane do 27. března 2023 uchazeč informaci o dalším průběhu přijímacího řízení a 
obdrží současně registrační číslo. 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny 24. dubna 2023 
PŘIJATÝ uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče 
vzdělávat se v příslušné střední škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne 
zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Poslední termín odevzdání je 10 5. 2023 Zápisový lístek se také 
považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  
 

U maturitních oborů dostane do 27. března 2023 uchazeč pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. 
Každý uchazeč obdrží současně v této pozvánce registrační číslo. 
Písemné testy z matematiky v délce 70 minut, českého jazyka a literatury v délce 60 minut koná 
- v prvním termínu 13. dubna 2023 ve škole uvedené na prvním místě přihlášky 
- v druhém termínu 14. dubna 2023 ve škole uvedené na druhém místě přihlášky 
Výsledky jednotných přijímacích testů obdrží škola do 28. dubna 2023 ředitel školy zveřejní předepsaným 
způsobem seznam přijatých uchazečů. 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 2. května 2023 
PŘIJATÝ uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče 
vzdělávat se v příslušné střední škole odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode 
dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ředitelem školy. Poslední termín odevzdání je 17. 5. 2023 
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 
provozovateli poštovních služeb.  
 

Podle zákona ředitel školy musí ukončit hodnocení uchazečů nejpozději do dvou pracovních dnů po 
termínu stanoveném pro přijímací řízení, stanovit pořadí uchazečů a zveřejnit seznam přijatých uchazečů 
(na webu školy www.spsa-za.cz a úřední desce školy podle registračních čísel) 
 

POUZE NEPŘIJATÝM uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům, odešle rozhodnutí o nepřijetí. 
Odvolání proti nepřijetí může uchazeč, nebo za nezletilého jeho zákonný zástupce, podat do tří 
pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. 
 

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. 
 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v 
příslušné škole ve stanoveném termínu, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku 
právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole. Na volná místa 
v jednotlivých oborech vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří si podali odvolání proti nepřijetí, nebo 
budou vypsána další kola přijímacího řízení. 
 

Poznámka: 
Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy, na této základní škole, a to nejpozději 
do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový 
lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče. 

http://www.spsa-za.cz/


INFORMACE MŠMT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  
 

Pro žáky a uchazeče hlásících se do 1. ročníků pro školní rok 2023/24 
 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA PRO MATURITNÍ OBORY 
VZDĚLÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

   
 V rámci přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 uchazeči o přijetí na 
maturitní obory vzdělání středních škol budou konat písemnou zkoušku 
z matematiky a českého jazyka a literatury. 
Tato zkouška byla MŠMT zadána k organizaci a provedení celostátně instituci 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). 
 
 
Na odkazu 
https://prijimacky.cermat.cz/ 
 
nebo také 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 
lze zde nalézt informace o přijímací zkoušce včetně vzoru testů. 
 
Vzor přihlášky ke vzdělávání na střední škole naleznete na tomto odkazu zde 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss 
 

https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

