
  
 
 
 
  

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. 
 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon), 
vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy Jeseník 

 

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků následujících oborů pro školní rok 2022/2023: 
 

MATURITNÍ OBORY: 

 

18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků 

23-41-M/01 Strojírenství – 15 žáků 
36-47-M/01 Stavebnictví – 15 žáků 

23-43-L/51  Provozní technika (denní nástavba) – 30 žáků 

 

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 

 

První řádný termín úterý 12. dubna 2022, druhý řádný termín středa 13. dubna 2022. 

První náhradní termín úterý 10. května 2022, druhý náhradní termín středa 11. května 2022. 
 

 

Kritéria stanovená pro přijetí: 
 

1) Hodnocení uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání  

(ø známek za 1. a 2.pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ)  
– maximální počet bodů 67 za ø 1,00.  

Osoby, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí, předloží uvedené doklady jak v originále, tak v úředně 

ověřeném překladu do českého jazyka. Stejné podmínky se týkají cizinců. 
 

U nástavbového studia (ø známek za 1. a 2. pololetí II. ročníku a 1. pololetí III. ročníku SŠ)  

– maximální počet bodů 67 za ø 1,00.  

Podmínkou přijetí do 1. ročníku nástavbového studia je ukončené střední vzdělání s výučním listem 
z učebního oboru kategorie H navazující na nástavbový studijní obor 23-43-L/51 Provozní technika. 

Doklad dodá uchazeč před nástupem do 1. ročníku nástavbového studia. 

 

2) Jednotné přijímací zkoušky:  z matematiky – maximální počet 50 bodů  

                                                z českého jazyka – maximální počet 50 bodů,  

 

cizincům a osobám, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí, bude na základě jejich žádosti přijímací 

zkouška z českého jazyka prominuta. Znalost ČJ bude ověřena rozhovorem a ohodnocena na základě 

redukovaného hodnocení. 

- minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky – 10 bodů 
 

Poměr mezi jednotlivými složkami přijímacího řízení: 

- 40 % průměrný prospěch z předchozího vzdělávání – maximálně 67 bodů 
- 60 % výsledky jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M – maximálně 100 bodů 

  

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

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu PZ 
O uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů se speciálními vzdělávacími 
potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží 

k přihlášce. 



 

 

UČEBNÍ OBORY: 

 

23-51-H/01 Strojní mechanik – 15 žáků 

23-56-H/01 Obráběč kovů – 15 žáků 

36-52-H/01 Instalatér – 30 žáků 
36-67-H/01 Zedník – 15 žáků 

26-51-H/01 Elektrikář – 30 žáků 

 

Kritéria stanovená pro přijetí: 
 

1) Hodnocení uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.  
(ø známek za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ).  

Cizinci a osoby, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí, předloží uvedené doklady jak v originále, tak 

v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. 
 

2) Podmínkou přijetí na všechny učební obory je rovněž splnění zdravotní způsobilosti uchazeče  

ke vzdělávání, potvrzené lékařem. 

 
Rozhodnutím ředitele školy se v rámci přijímacího řízení nebudou u učebních oborů konat přijímací 

zkoušky. 

 

Přihlášky do všech forem studia se podávají do 1. 3. 2022. 
 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 

 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněny na webových stránkách školy 

www.soje.cz a na veřejně přístupném místě – vestibul školy (nástěnka) pod přiděleným registračním číslem 

s výsledkem řízení u každého uchazeče.  
 

Výsledky přijímacího řízení u oborů s maturitní zkouškou škola zveřejní do 2 pracovních dnů po obdržení 

výsledků z Centra (IS CERTIS), nejpozději do 2. 5. 2022. 

 
Výsledky přijímacího řízení u oborů bez maturitní zkoušky škola zveřejní nejpozději do 30.  4. 2022. 

 

Uchazeč přijetí ke studiu potvrdí odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů  

od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Uchazeči o nástavbové studium zápisové lístky neodevzdávají. 
 

Uchazeč cizinec musí požádat o zápisový lístek buď formou elektronického formuláře, který je možné najít na 
stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje https://www.olkraj.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html, nebo 

osobně na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, Olomouc (výšková budova RCO), 

10. patro, kancelář č. 1018. 
 

Na webových stránkách školy bude také po každém kole přijímacího řízení zveřejněn počet volných míst 

v jednotlivých studijních a učebních oborech. 

 
 

 

V Jeseníku dne 26. 1. 2022 
 

      

 
Mgr. Jiří Viterna 

ředitel školy 

http://www.soje.cz/
https://www.olkraj.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html

