
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, 
příspěvková organizace 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ   ZAJIŠTĚNÍ   PŘIJÍMACÍHO   ŘÍZENÍ 
VE   ŠKOLNÍM   ROCE   2022/2023 

 
 
 

1. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách se řídí, mimo jiné, následujícími 
právními předpisy a dokumenty: 
 
 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský 
zákon“); 

 • zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění 
pozdějších předpisů, který pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2023, (dále jen 
„zákon č. 67/2022 Sb.“); 

 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“); 

 •  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„správní řád“);  

 •  nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení 
vlády“); 

 • sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen „MŠMT“ nebo 
„ministerstvo“), kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky 
ve školním roce 2022/2023, č. j. MSMT-373/2022-17 ze srpna 2022, v souladu 
s ustanovením § 60c odst. 1 školského zákona, (dále jen „sdělení MŠMT“); 

 •  opatřením obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. října 2022, 
které nabývá účinnosti dnem 27. října 2022, (dále jen „OOP MŠMT“); 

 •  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Podrobnější informace o přijímacím řízení: 
Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore  
 
a dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: 
https://prijimacky.cermat.cz/   
 
 
2. Přihláška ke vzdělávání 
 

a) přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je nutné doručit v termínu do 1. března 
2023 osobně na sekretariát/studijní oddělení nebo zaslat doporučeně poštou; 

 
b) pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky (na dvě různé střední školy 

nebo do dvou různých oborů v jedné střední škole); 
 

c) návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete na 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-
pro-vyplneni-prihlasky-na-ss  

 
d) pořadí škol a oborů vzdělání musí být na obou přihláškách shodné. Přihlášku lze 

vyplnit a okopírovat, obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí chování a prospěch 
uchazeče za poslední dva ročníky vzdělávání. Pořadí škol uvedených v přihlášce 
určuje, na které škole a v jakém termínu bude uchazeč konat jednotnou přijímací 
zkoušku u maturitních oborů; 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss
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e) uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytující střední vzdělání 
s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede v přihlášce 
příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání 
s výučním listem; 

 
f) uchazeči o nástavbové denní studium musí doložit k přihlášce ke vzdělávání 

ověřenou kopii vysvědčení z 3.ročníku střední školy a ověřenou kopii výučního listu 
a vysvědčení o závěrečné zkoušce. V případě, že žák v době přijímacího řízení ještě 
neukončil vzdělávání v učebním oboru, je povinen doložit výuční list a vysvědčení 
o závěrečné zkoušce nejpozději do 30. 6. 2023; 

 
g) součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich úředně ověřené kopie, pokud 

je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou razítkem, ve které 
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku; 

 
h) nezbytnou součástí přihlášky ke vzdělávání je potvrzení o zdravotní způsobilosti 

ke vzdělávání na samostatném předvyplněném formuláři „Lékařský posudek“, který 
si můžete vytisknout z www.sstd.cz v odkazu „pro uchazeče“. Tiskopis je vyhotoven 
pro jednotlivé obory včetně kategorizace; 

 
i) uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží doporučení 

školského poradenského zařízení. Doporučení školského poradenského zařízení 
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení; 

 
j) přihlášky obdrží žáci na základní škole nebo si je mohou vytisknout na www.sstd.cz 

v odkazu „pro uchazeče“; 
 

 
3. Přijímací řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech 

formách vzdělávání: 
 

a) jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se bude konat formou 
písemného testu v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání, zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 
ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace. Výsledky těchto zkoušek budou podkladem ke zpracování celkových 
výsledků přijímacího řízení (viz kritéria přijímacího řízení); 

 
b) zkoušky budou konat všichni žáci bez ohledu na prospěch; 

 
c) uchazečům s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek (žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami) budou tyto přizpůsobeny na základě 
doporučení školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou; 

 
d) uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky, se na základě žádosti předložené nejpozději do termínu stanoveného 
pro podání přihlášek promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury; znalost 
českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena pohovorem, a to v době konání 
písemných zkoušek; 

 
e) termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole: 
➢ 13. dubna 2023  (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě); 
➢ 14. dubna 2023  (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě); 

 

http://www.sstd.cz/
http://www.sstd.cz/
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f) náhradní termíny pro uchazeče, kteří se pro vážné důvody k přijímacím zkouškám 
nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví do 3 dnů po termínu stanoveném 
pro přijímací zkoušku, jsou: 

 
➢ 10. května 2023 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě); 
➢ 11. května 2023 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě); 

 
 
4. Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni na základě splnění stanovených kritérií: 
 

a) uchazeči o denní studium maturitních oborů budou přijímáni podle výsledků 
hodnocení ve škole, ve které uchazeči plní (splnili) povinou školní docházku, 
a to na základě průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku základní školy (váha 
39% z celkového hodnocení) a výsledků centrálně zadávaných jednotných testů (váha 
61% z celkového hodnocení) – viz článek 3 a příloha č. 1;  

 
b) uchazeči o denní studium učebních oborů budou na základě rozhodnutí ředitele 

školy přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze podle výsledků hodnocení ve škole, 
ve které uchazeči plní (splnili) povinou školní docházku, a to na základě průměrného 
prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku základní školy – viz příloha č. 2; 

 
c) uchazeči o nástavbové studium budou přijímáni podle výsledků hodnocení 

ve střední škole, ve které uchazeči plní (splnili) střední vzdělání s výučním listem, 
a to na základě průměru vypočteného ze známek z vysvědčení za 1. pololetí 3. ročníku 
ze všech povinných vyučovacích předmětů (váha 39% z celkového hodnocení) 
a výsledků centrálně zadávaných jednotných testů (váha 61% z celkového hodnocení) 
– viz příloha č. 3; 

 
 
5. po uzávěrce přihlášek budou uchazeči/zákonnému zástupci nezletilého uchazeče 

zaslány informace týkající se organizace daného kola přijímacího řízení ve zdejší 
škole, včetně pozvánky ke zkoušce (u maturitních oborů) a kritérií stanovených ředitelem 
školy a to nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky; 

 
 
6. pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, 

rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení; 
 
 
7. k naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího 

řízení. Pro další kola se přijímací řízení koná v termínech stanovených ředitelem školy, 
nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení;  

 
 

8. výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce školy ve vestibulu 
budovy na ulici Moravská 2, Ostrava-Vítkovice a na www.sstd.cz v odkazu 
„pro uchazeče“:  

 

➢ škola stanoví pořadí jednotlivých uchazečů podle dosažených výsledků 
při přijímacím řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přidělenými 
registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu 
přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům nebo 

http://www.sstd.cz/
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zákonným zástupcům nezletilých uchazečů se odešle rozhodnutí o výsledku 
přijímacího řízení;  

➢ u oborů s výučním listem, kde se přijímací zkouška nekoná, škola zveřejní seznam 
přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu 
od 22. dubna do 30. dubna 2023; 

➢ u oborů s maturitní zkouškou se ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů (do 3. 5. 
2023) po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem. Centrum zpřístupní výsledky 
jednotné zkoušky nejdříve 28. dubna 2023. Zpřístupněn bude lepší výsledek testů; 

 
9. přijatý uchazeč stvrdí svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku odevzdáním zápisového lístku 

na sekretariát školy nebo studijní oddělení. Zápisový lístek bude možno odevzdat 
nejdříve v den oznámení rozhodnutí a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí; 
 

10. informace k přijímacímu řízení poskytne studijní referentka paní Vladimíra Miklašová 
na telefonním čísle 555 503 102. 

 
 
 
 
 
 
        Ing. Stanislav Zapletal v.r. 
                ředitel školy 
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Příloha č. 1 
 
 

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 
 
 

 
A. Podmínky pro přijetí 
 

1) Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle § 59 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb.). 

2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – 
potvrzení lékaře na formuláři „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 
ve střední škole“ dostupném na stránkách školy (www.sstd.cz). 

3) Počet přijímaných uchazečů na jednotlivé obory: 

• 23 – 45 – M/01 Dopravní prostředky    30 

• 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik   30 

• 37 – 41 – M/01 Provoz a ekonomika dopravy   30 

• 39 – 41 – L/01 Autotronik     30 
 
4) Absolvování jednotné zkoušky (§ 60d zákona č. 561/2004 Sb.) ze vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve formě písemných 
centrálně zadávaných didaktických testů - váha 61% z celkového hodnocení. 

5) Cizinci, kteří se ucházejí o studium na škole, přičemž nejsou státními občany České republiky 
a získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, a kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky 
z českého jazyka současně s podáním přihlášky na školu, prokáží znalost české jazyka, 
nezbytného pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, absolvováním rozhovoru. Rozhovor 
odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a bude probíhat v době konání písemné zkoušky 
z českého jazyka. Podmínkou pro přijetí je výsledek hodnocení rozhovoru s uchazečem 
se závěrem uspěl. 

6) Cizinec má v souladu s Lex Ukrajina (opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1) 
na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný 
test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 
v ukrajinském jazyce.  

7) Uchazeč – cizinec získá tzv. redukované pořadí vytvořené ředitelem školy na základě 
hodnocení zpřístupněného Cermatem (dle ustanovení § 20 a § 108 zákona č. 561/2004 Sb., 
v platném znění). Do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech 
kritérií se zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech 
uchazečů hodnocených z jednotné zkoušky z matematiky. 

 
8) Průměrný prospěch za poslední klasifikační období 1. pololetí 9. ročníku ZŠ - váha 39% 

z celkového hodnocení. 

     Body získané za průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ: 

Průměr známek 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Celkem bodů 64 57 50 43 36 29 22 15 8 1 -6 -13 
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9) Uchazeči se za každé hodnocení stupněm „nedostatečný“ uděleným v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 
odečítá 50 bodů.  

10) Uchazeči se za každé hodnocení stupněm „dostatečný“ z předmětů český jazyk a literatura, 
matematika a anglický jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ odečítá 30 bodů. 

11) Podmínkou přijetí uchazeče je získání minimálně jednoho kladného bodu. 

 

 
B. V případě shodnosti bodů budou rozhodovat následující kritéria dle uvedeného pořadí: 
 

a) vyšší úspěšnost z jednotného testu Matematika a její aplikace; 
b) vyšší úspěšnost z jednotného testu Český jazyk a literatura;  
c) lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, AJA za 1. pololetí 9. ročníku; 
d) lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku; 
e) lepší průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku. 
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Příloha č. 2 
 
 

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory 
 
 
A. Podmínky pro přijetí 
 

1) Absolvování povinné školní docházky (zákonná podmínka podle § 59 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb.). 

2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – 
potvrzení lékaře na formuláři „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 
ve střední škole“ dostupném na stránkách školy (www.sstd.cz).  

 
3) Počet přijímaných uchazečů na jednotlivé obory: 

• 23 – 51 – H/01 Strojní mechanik     24 

• 23 – 55 – H/02 Karosář       22 

• 23 – 61 – H/01 Autolakýrník      12 

• 23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel   60 

• 26 – 52 – H/01   Elektromechanik pro zařízení a přístroje  24 

• 26 – 57 – H/01 Autoelektrikář      24 

• 37 – 52 – H/01 Železničář      30 
 
4) Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 
     Body získané za průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ: 
 

Průměr známek 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 

Celkem bodů 111 101 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 -9 -19 -29 -39 

 
5) Uchazeči se za každé hodnocení stupněm „nedostatečný“ uděleným v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

odečítá 50 bodů. 

6) V případě, že byl uchazeči v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ udělen 2. stupeň z chování, 
je mu odečteno 20 bodů; v případě udělení 3. stupně z chování je mu odečteno 50 bodů. 

7) Cizinci, kteří se ucházejí o studium učebního oboru, přičemž nejsou schopni z objektivních 
důvodů kompletní požadovanou klasifikaci doložit, učiní tak v maximálním možném rozsahu 
nebo stvrdí absolvování požadovaného vzdělání čestným prohlášením. Pokud cizinec nebude 
schopen doložit žádnou klasifikaci, bude mu aritmetický průměr spočítán z údajů vyplývajících 
z čestného prohlášení. 
 

8) Podmínkou přijetí uchazeče je získání minimálně jednoho kladného bodu. 

 
 

B) V případě rovnosti bodů budou uplatněna následující kritéria v uvedeném pořadí: 
 

a) lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, CIJ za 1. pololetí 9. ročníku; 
b) lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ; 
c) lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, CIJ za 2. pololetí 8. ročníku; 
d) lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku. 
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Příloha č. 3 
 
 

Kritéria přijímacího řízení pro denní nástavbové studium oboru  
 
 
A. Podmínky pro přijetí 

 
1) Vyučen v oboru - Mechanik opravář motorových vozidel nebo Autoelektrikář dle RVP. 

2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) – 
potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání, příp. na formuláři „Lékařský posudek 
o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve střední škole“ dostupném na stránkách školy 
(www.sstd.cz). 

3) Počet přijímaných uchazečů: 

• 39 – 41 – L/51 Autotronik      30 
 

4) Absolvování jednotné zkoušky (§ 60d zákona č. 561/2004 Sb.) ze vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve formě písemných 
centrálně zadávaných didaktických testů - váha 61% z celkového hodnocení. 

5) Hodnotí se průměr vypočtený ze známek z vysvědčení za první pololetí 3. ročníku ze všech 
povinných vyučovacích předmětů u uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání 
s výučním listem standardním způsobem vzdělání v příslušném oboru poskytující střední 
vzdělání s výučním listem. Pouze u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem 
způsobem dle ustanovení § 113c) nebo 113d) školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený 
ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení 
o závěrečné zkoušce - váha 39% z celkového hodnocení. 

6) Průměrný prospěch za poslední klasifikační období 1. pololetí 3. ročníku SŠ: 

Průměr známek 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Celkem bodů 64 57 50 43 36 29 22 15 8 1 -6 -13 

 
7) Podmínkou pro přijetí uchazeče je získání minimálně jednoho kladného bodu a doložení 

ověřené kopie výučního listu ze střední školy do 30. 6. 2023 na studijní oddělení. 

 

 
B. V případě shodnosti bodů budou rozhodující tato další kritéria: 

 
a) vyšší úspěšnost z jednotného testu Matematika a její aplikace; 
b) vyšší úspěšnost z jednotného testu Český jazyk a literatura; 
c) lepší známka z předmětů v tomto pořadí MAT, CJL, CIJ, ICT, odborný výcvik za 1. pololetí 

3. ročníku. 
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