
 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji 

  

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024 

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole, Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim 

  

denní studium – 4-leté obory s maturitou – obory typu M 

denní studium – 4 leté obory s maturitou i výučním listem – obory typu L+H 

  

Obor Zaměření (název ŠVP) 

Počet 

žáků 

18-20-M/01 Informační technologie IT pro průmysl 30 

78-42-M/01 Technické lyceum  se zaměřením STA, STR 30 

36-47-M/01 Stavebnictví Pozemní stavitelství 30 

23-41-M/01 Strojírenství Stavba a provoz strojů 30 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Návrhář nábytku 30 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

 (obor s kódem L0 + H) - 23-56-H/ Obráběč kovů 

Pro programování CNC 12 

Mechatronik 12 

  
Unikátní možností je získání během čtyř standardních let maturitu i výuční list. Žáci přijatí 

do maturitního oboru s posílenou výukou praxe (obor s kódem L0 + H) ve školním roce 
2023/24 a dál mají u nás jedinečnou příležitost vykonat ve třetím ročníku učňovskou 

zkoušku a získat tak navíc i výuční list a ve čtvrtém ročníku i maturitu. 

 

denní studium – 3-leté obory s výučním listem – obory typu H 

 

Obor Zaměření (název ŠVP) Počet žáků 

23-51-H/01  Strojní mechanik Zámečník 12 

23-56-H/01 Obráběč kovů       Univerzální obráběč kovů 12 

  

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu 

odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání. 

  

Důležité termíny 

Podání přihlášek: 1. března 2023 

Jednotné přijímací zkoušky (1. řádný termín): 13. dubna 2023 

Jednotné přijímací zkoušky (2. řádný termín): 14. dubna 2023 

1. náhradní termín 10. května 2023 

2. náhradní termín 11. května 2023 

  

Všem uchazečům o učení na Střední průmyslové škole ve Vlašimi přeji úspěch. 

 

         Ing. Bohumil Bareš 

 ředitel škol 

  



 
PŘIHLÁŠKY 

 Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku 

 Formulář přihlášky poskytne základní škola. 

 Elektronická verze přihlášky (staženo z webu MŠMT ) – viz stránky www.sps-vlasim.cz – 

záložka zájemci o studium, kde najdete i návod k vyplnění 

 Čitelně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem podává na stanoveném 

tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1. března 2022 poštou nebo osobně v 

sekretariátu školy (v pracovních dnech od 7:30 do 15 hodin) 

 Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným 

souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce,  

 Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem 

druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými 

zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může 

rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných 

záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku). 

 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě 

různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být 

vyplněny stejně! 

 V případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu (obor vzdělání) druhou školu (obor 

vzdělání) nevyplňuje 

 V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním 

místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a 

druhý obor vzdělání 

 Doporučujeme originál přihlášky odevzdat na školu napsanou první v pořadí a její kopii 

odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí 

 Pořadí obou uvedených škol na přihlášce je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té 

které školy - o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého 

zápisového lístku 
  

SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY: 

1. Klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ 

2. Lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 

3. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných 

příloh). V následujících odkazech naleznete podrobný popis správného vyplnění každé z 

těchto částí. 

1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci 

2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek 

3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

4. Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče 

5. Přílohy 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
http://www.sps-vlasim.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss/osobni-udaje-o-uchazeci-a-jeho-zakonnem-zastupci
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss/vyber-stredni-skoly-oboru-vzdelani-a-terminu-konani-zkousek
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss/potvrzeni-zdravotni-zpusobilosti-ke-vzdelavani
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss/opis-klasifikace-a-potvrzeni-dalsich-schopnosti-vedomosti-a-zajmu-uchazece
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss/prilohy-prihlasky

