
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 

Po vyhodnocení části 1. a 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 zůstává pro uchazeče 

o maturitní a učební obory k dispozici ještě několik volných míst. V této souvislosti vyhlašuje SPŠ 

Tábor 3. kolo přijímacího řízení a stanovuje podmínky pro přijetí ve třetím kole. Termín pro 

odevzdání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení je 10. června 2022. 

 

Ve 3. kole přijímacího řízení se přijímací test nekoná. Pro případné stanovení pořadí uchazečů 

budou využity jejich výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola. 

 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE 3. KOLE 

 
Základní ustanovení 

§ 1 
Základní podmínka pro přijetí 

(1) K čtyřletému dennímu maturitnímu studiu na Střední průmyslové škole strojní 
a stavební, Tábor, Komenského 1670 (dále jen SPŠ) může být přijat uchazeč, který již 
úspěšně ukončil nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání ve školním roce, v němž 
probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje 
podle § 2. 

(2) K tříletému dennímu studiu ve vybraných učebních oborech na SPŠ může být přijat 
uchazeč, který již ukončil nebo ukončí základní vzdělávání ve školním roce, v němž 
probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje 
podle § 3. 

(3) Přihlášky do třetího kola je možné podávat do pátku 10. června 2022 a to tak, aby 
byly v tento den doručeny na podatelnu školy. 

 
Čtyřleté denní maturitní studium 

§2 
Přijetí ke studiu 

(1) Ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 se přijímací zkoušky nekonají. 

(2) Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. 
třídy prospěli alespoň dobře z předmětu matematika, fyzika a český jazyk a literatura a 
zároveň jejich celkový prospěch ve sledovaných obdobích nebyl horší než 2,50. 

 

Tříleté denní studium učebních oborů 

§3 
Přijímání do tříletých učebních oborů 

(1) Pro školní rok 2022/2023 se na SPŠ při přijímacím řízení do prvního ročníku studia 
denních tříletých učebních oborů přijímací zkoušky nekonají.  



(2) V případě, že bude do třetího kola přijímacího řízení přihlášen větší počet uchazečů, 
než jaký pro daný učební obor stanovuje § 4, rozhoduje o jejich pořadí průměrný 
prospěch z pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy. 

(3) Pokud někteří uchazeči dosáhnou shodné hodnoty průměrného prospěchu z pololetí 
posledního absolvovaného ročníku základní školy, rozhoduje mezi nimi o lepším pořadí: 
a) potvrzení o uchazečově změněné pracovní schopnosti (ZPS), 
b) dosažení průměrného prospěchu z 1. pololetí ve vyšším ročníku základní školy, 
c) nižší součet známek z matematiky na vysvědčení za 1. pololetí předposledního 
absolvovaného ročníku a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku. 
Podmínky se uplatňují v uvedeném pořadí.  

(4) Pro přijetí do tříletých učebních oborů požadujeme podle § 60 odst. 15 školského 
zákona potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (součást přihlášky ke 
vzdělávání). 

 
Počty přijímaných žáků 

§4 
Počty žáků přijímaných ve třetím kole přijímacího řízení pro školní 
rok 2022/2023 

do studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství 15 uchazečů, 
do učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář celkem 8 uchazečů, 
do učebního oboru 36-64-H/01 Tesař celkem 12 uchazečů, 
do učebního oboru 36-67-H/01 Zedník celkem 8 uchazečů, 
do učebního oboru 36-55-H/01 Klempíř celkem 7 uchazečů, 
do učebního oboru 23-65-H/01 Strojník celkem 8 uchazečů. 


