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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024  - OBECNÉ 
INFORMACE 
 
Přijímací řízení 
Ředitelka školy rozhodla o konání přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 takto: 
Přijímací řízení se bude konat v souladu s § 16, § 20, § 59 až § 64 školského zákona 
č. 561/2004 Sb. v platném znění, dále podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů 
vzdělání v platném znění, podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, podle zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu v platném znění a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.  
 
Termín podání přihlášky ke vzdělávání – 1. března 2023 
Do prvních ročníků tříletých oborů vzdělání budou přijímáni ke vzdělávání uchazeči o vzdělávání 
na střední škole (dále jen uchazeči), kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky 
přijímacího řízení.  
Do prvních ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou se v prvním kole přijímají uchazeči, kteří 
absolvují jednotnou přijímací zkoušku a splní stanovená kritéria. V případných dalších kolech PŘ 
pak uchazeči, kteří absolvují školní zkoušku a splní stanovená kritéria. 
Do nástavbového vzdělávání se v prvním kole přijímají uchazeči – absolventi SŠ s výučním listem, 
kteří absolvují jednotnou přijímací zkoušku a splní stanovená kritéria. V případných dalších kolech 
PŘ pak uchazeči, kteří absolvují školní zkoušku a splní stanovená kritéria. 
Do jednoletých učebních oborů (zkrácené studium) se přijímají uchazeči s maturitním vysvědčením 
či s výučním listem, kteří splní podmínky přijímacího řízení.  
 
Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku 
je možné donést na podatelnu střední školy osobně (na studijní oddělení) nebo ji zaslat poštou. 
Termín pro první kolo přijímacího řízení - nejpozději do 1. března 2023 
 
Na přihlášku k čtyřletému oboru 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení je třeba uvést 
současně obor 23-51-H/01 Strojní mechanik. 
Na přihlášku k čtyřletému oboru 66-41-L/01 Obchodník je třeba uvést současně obor 66-51-
H/01 Prodavač. 
U obou těchto čtyřletých oborů mohou získat žáci po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky 
na konci 3. ročníku výuční list ve výše uvedených H – oborech. 
 
Pokud bude chtít uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) využít uzpůsobení 
podmínek konání pro přijímací zkoušky, musí k přihlášce ke vzdělávání doložit doporučení 
školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro úpravy přijímacího řízení. 
Ředitelka školy v tomto případě upraví uchazeči se SVP podmínky v přijímacím řízení podle 
doporučení školského poradenského zařízení. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření 
se podmínky pro konání jednotné zkoušky neupravují. 
 
Zdravotní způsobilost 
Podmínkou zařazení uchazeče do přijímacího řízení je i potvrzení zdravotní způsobilosti pro daný 
obor vzdělání lékařem (na přihlášce ke vzdělávání). 



 

 

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o vzdělávání, aby při lékařské prohlídce pro stanovení 
zdravotní způsobilosti žáka poskytli lékaři v zájmu bezpečnosti a ochrany svého dítěte (nezletilého) 
všechny relevantní podklady týkající se fyzického i psychického zdraví svého dítěte (nezletilého) 
k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání. 
 
Struktura a kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2023/2024 
Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání je vázán kapacitou třídy, kapacitou 
pracovišť odborného výcviku a počtem otvíraných tříd a skupin schválených Radou Olomouckého 
kraje. Podmínkou otevření daného oboru je dostatečný počet uchazečů.  
 
Ve školním roce 2023/2024 je v naší škole schválena následující struktura oborů vzdělání 
a počtu tříd v prvních ročnících: 
tříleté učební obory s výučním listem – pro absolventy základního vzdělávání: 
23-51-H/01 Strojní mechanik      0,5 třídy 
23-55-H/01 Klempíř       0,5 třídy 
23-56-H/01 Obráběč kovů       1    třída 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel   0,5 třídy 
  (zaměření ŠVP – kolejová vozidla) 
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud     1    třída 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje   1    třída 
33-56-H/01 Truhlář       1    třída 
36-52-H/01 Instalatér       1    třída 
36-64-H/01 Tesař        0,5 třídy 
36-67-H/01 Zedník        0,5 třídy 
66-51-H/01 Prodavač       1    třída 
66-53-H/01 Operátor skladování      0,5 třídy 
69-51-H/01 Kadeřník       1    třída 
 
čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou – pro absolventy základního vzdělávání: 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení     0,5 třídy 
  (po 3 letech možnost získání výučního listu v oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik) 
23-41-M/01 Strojírenství (ŠVP – obsluha CNC strojů)     0,5 třídy 
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba    0,5 třídy 
36-47-M/01 Stavebnictví       0,5 třídy 
66-41-L/01 Obchodník        0,5 třídy 
  (po 3 letech možnost získání výučního listu v oboru 66-51-H/01 Prodavač) 
 
dvouleté nástavbové obory (denní forma) – pro absolventy středního vzdělávání s výučním 
listem: 
64-41-L/51 Podnikání       1    třída 
 
jednoleté učební obory – zkrácená forma vzdělávání: 
23-51-H/01 Strojní mechanik (kombinovaná forma)   0,5 třídy 
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (kombinovaná forma)  2    třídy  
36-64-H/01 Tesař (kombinovaná forma)     0,5 třídy 
36-67-H/01 Zedník (kombinovaná forma)     0,5 třídy 
36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení (denní forma)   0,5 třídy 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců: 
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo 
území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z 
českého jazyka.  



 

 

Cizinci tedy absolvují pouze test z matematiky. Cizinec bude zařazen v rámci pořadí uchazečů 
konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky (plus 
bodové hodnocení za ostatní kritéria) – v rámci redukovaného pořadí uchazečů.  
Úroveň znalosti českého jazyka bude ověřena při pohovoru s ředitelkou školy, případně jí určeným 
pedagogickým pracovníkem (nejedná se o měřitelné kritérium pro PŘ).  
 
LEX Ukrajina – bude přeloženo a vloženo 
 
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 
 

OBOR 
VZDĚLÁNÍ  

1. ŘÁDNÝ 
TERMÍN  

2. ŘÁDNÝ 
TERMÍN  

1. NÁHRADNÍ 
TERMÍN  

2. NÁHRADNÍ 
TERMÍN  

Čtyřleté obory a 
obory nástavbového 
studia  

13. dubna 
2023  

14. dubna 
2023  

10. května 2023  11. května 2023  

 
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny na www.skolasumperk.cz 
v záložce Přijímací řízení a na veřejně přístupném místě – úřední desce školy u vchodu do budovy 
na adrese Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk.  
 
Výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou škola zveřejní 
nejdříve 28. 4. 2023 a nejpozději do 3. 5. 2023.  
 
U oborů vzdělání zakončených výučním listem budou výsledky zveřejněny v den přijímacího 
řízení, tj. 22. 4. 2023. 
 
Informace k přijímacímu řízení pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta 
dočasná ochrana podle zákona v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (dále jen 
„cizinec“) 
Dle opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ředitelka SŠŘ Šumperk 
stanovuje následující: 
 

● Cizinci se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro 
školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je 
součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v 
daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 
 

● Cizinec má právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v 
ukrajinském jazyce, a to také na základě předložené žádosti. Střední škola řemesel, Šumperk 
cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání zadá písemný test školní 
přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.  
 

● Nepožádá-li si cizinec o zadání testu v ukrajinském jazyce, škola písemný test školní 
přijímací zkoušky zadá v českém jazyce. Pak bude cizinci navýšen časový limit pro 
vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník.  
 

● Žádost o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka je k dispozici na studijním 
oddělení nebo ke stažení (ZDE). 

http://www.sszts.cz/
https://www.skolasumperk.cz/prijimaci-rizeni


 

 

 
● Žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce jazyka je 

k dispozici na studijním oddělení nebo ke stažení (ZDE). 
 

● Společně s žádostí podle výše uvedených odstavců uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 
odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.  

 
Інформація про порядок прийому іноземців, яким відповідно до закону надано 
тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом на території 
України (далі – іноземець) 
 
 Згідно із заходами загального характеру Міністерства освіти, молоді та спорту, директор 
Шумперської школи освіти встановлює наступне: 

 Під час вступу на навчання до середніх та вищих професійних навчальних закладів на 
2023/2024 навчальний рік іноземці зобов’язані скласти вступний іспит з чеської мови, 
якщо він є частиною вступного іспиту.  Школа перевірить через співбесіду знання 
цієї особи чеської мови, необхідної для навчання в даному напрямі навчання. 
 

 Іноземець має право складати письмове тестування єдиного вступного іспиту  
з математики з української мови також на підставі поданої заяви.  Реміснича середня 
школа Шумперк іноземці вступатимуть на письмовий тест вступного іспиту до 
школи з української мови на підставі заяви, що додається до заяви про навчання. 
 

 Якщо іноземець не бажає скласти тест з української мови, школа проводить 
письмовий тест вступного іспиту до школи з чеської мови.  Тоді іноземець матиме 
25% збільшення терміну складання тесту та має право користуватися перекладним 
словником. 
 

 Заяву про звільнення від вступного іспиту з чеської мови можна отримати на кафедрі 
або завантажити (ТУТ). 
 

 Заява для складання єдиного вступного іспиту з математики з української мови 
доступна на кафедрі або завантажена (ТУТ). 
 

 Разом із заявою згідно з вищезазначеними пунктами заявник підтверджує, що він є 
іноземцем відповідно до § 1, абзац 1 Закону про заходи в галузі освіти у зв’язку зі 
збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгнення військ 
Російської Федерації. 

 
 
 
 
 
V Šumperku dne 24. 1. 2023      Mgr. Irena Jonová 
                      ředitelka školy 
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