
STŘEDNÍ  PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD  

  Nivnická 1781, 688 01  Uherský Brod 
 

Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 

 
Platné pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/ 2023. 

 

23-41-M/01 Strojírenství 
 

Struktura přijímacího řízení:  A) písemná zkouška formou jednotných didaktických testů 

     B) hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ  

 

V rámci přijímacího řízení se koná písemná přijímací zkouška formou jednotných testů.  Souhrnný 

bodový výsledek těchto testů bude tvořit 60 % hodnocení uchazečů. Druhou část, tj. 40 % bude tvořit 

hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ (I. pololetí 9. ročníku). 

 

Žáci budou přijati v pořadí dle počtu dosažených bodů do výše kapacity stanovené pro přijímací řízení. 
 

I. Hodnocení výsledků dosažených při jednotných testech – celkový maximální počet bodů, které je možno získat 

je 100. 

 didaktický test z českého jazyka   max. 50 bodů 

 didaktický test z matematiky    max. 50 bodů  

 

II. Hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ. Celkový maximální počet bodů, které je možno získat je  65.  

1. Počet bodů při prospěchu v I. pololetí  9. třídy ZŠ do průměru včetně: 

 

    do    – 1,50 ………………… 35 bodů 

    1,51 – 1,60  ………………… 29 bodů     

    1,61 – 1,70  ………………… 24 bodů      

    1,71 – 1,80  ………………… 19 bodů     

    1,81 – 1,90  ………………… 14 bodů      

    1,91 – 2,00  ………………… 10 bodů  

 

2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a fyziky  

 

    Matematika, jazyk český a fyzika 

    známka 1 ....................... 10 bodů za každý předmět 

    známka 2 ........................5 bodů za každý předmět  

 

III. Uchazeč nevyhověl podmínkám přijímacího řízení: 

 

- Jestliže měl průměrné hodnocení z daných předmětů (bodu 2) v pololetí devátého ročníku větší než 3,0. 

 

IV. Stanovení pořadí žáků v přijímacím řízení a počet přijímaných žáků 

 

Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. Při stejném počtu bodů rozhodne lepší průměr 

v I. pololetí 9. třídy ZŠ. Pokud dojde k rovnosti i v tomto případě, rozhoduje lepší výsledek z testu z matematiky získaný 

v v rámci centrálního testování, poté lepší průměr v II. pol. 8. třídy, případně I. pol. 8 třídy.  

V rámci přijímacího řízení bude ředitelem školy přijato 49 žáků, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. Pro 

odvolání bude ponecháno 1 místo. 

 

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních 

školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke 

studiu řediteli školy, která bude posuzována v souladu s §14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem.  

           

PaedDr. Rostislav Šmíd, v.r. 

 V Uherském Brodě 31. 1. 2022                              ředitel SPŠOA  

 



STŘEDNÍ  PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD  

  Nivnická 1781, 688 01  Uherský Brod 
 

Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 

 
Platné pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/ 2023. 

 

26-41-L/01   Mechanik elektrotechnik 

 

Struktura přijímacího řízení:  A) písemná zkouška formou jednotných didaktických testů 

     B) hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ  

 

V rámci přijímacího řízení se koná písemná přijímací zkouška formou jednotných testů.  Souhrnný 

bodový výsledek těchto testů bude tvořit 60 % hodnocení uchazečů. Druhou část, tj. 40 % bude tvořit 

hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ (I. pololetí 9. ročníku). 

 

Žáci budou přijati v pořadí dle počtu dosažených bodů do výše kapacity stanovené pro přijímací řízení. 
 

I. Hodnocení výsledků dosažených při jednotných testech – celkový maximální počet bodů, které je možno získat 

je 100. 

 didaktický test z českého jazyka   max. 50 bodů 

 didaktický test z matematiky    max. 50 bodů  

 

II. Hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ. Celkový maximální počet bodů, které je možno získat je  65.  

1. Počet bodů při prospěchu v I. pololetí  9. třídy ZŠ do průměru včetně: 

 

    do    – 1,50 ………………… 35 bodů 

    1,51 – 1,60  ………………… 29 bodů     

    1,61 – 1,70  ………………… 24 bodů      

    1,71 – 1,80  ………………… 19 bodů     

    1,81 – 1,90  ………………… 14 bodů      

    1,91 – 2,00  ………………… 10 bodů  

 

2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a fyziky  

 

    Matematika, jazyk český a fyzika 

    známka 1 ....................... 10 bodů za každý předmět 

    známka 2 ........................5 bodů za každý předmět  

 

III. Uchazeč nevyhověl podmínkám přijímacího řízení: 

 

- Jestliže měl průměrné hodnocení z daných předmětů (bodu 2) v pololetí devátého ročníku větší než 3,0. 

 

IV. Stanovení pořadí žáků v přijímacím řízení a počet přijímaných žáků 

 

Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. Při stejném počtu bodů rozhodne lepší průměr 

v I. pololetí 9. třídy ZŠ. Pokud dojde k rovnosti i v tomto případě, rozhoduje lepší výsledek z testu z matematiky získaný 

v rámci centrálního testování, poté lepší průměr v II. pol. 8. třídy, případně I. pol. 8 třídy.  

 

V rámci přijímacího řízení bude ředitelem školy přijato 49 žáků, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. Pro 

odvolání bude ponecháno 1 místo. 

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních 

školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke 

studiu řediteli školy, která bude posuzována v souladu s §14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem.  

           

PaedDr. Rostislav Šmíd, v.r. 

 V Uherském Brodě 31. 1. 2022                              ředitel SPŠOA  



                  

STŘEDNÍ  PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD  

  Nivnická 1781, 688 01  Uherský Brod 
 

Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 

 
Platné pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/ 2023. 

 

68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost 
 

Struktura přijímacího řízení:  A) písemná zkouška formou jednotných didaktických testů 

     B) hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ  

 

V rámci přijímacího řízení se koná písemná přijímací zkouška formou jednotných testů.  Souhrnný 

bodový výsledek těchto testů bude tvořit 60 % hodnocení uchazečů. Druhou část, tj. 40 % bude tvořit 

hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ (I. pololetí 9. ročníku). 

 

Žáci budou přijati v pořadí dle počtu dosažených bodů do výše kapacity stanovené pro přijímací řízení. 
 

I. Hodnocení výsledků dosažených při jednotných testech – celkový maximální počet bodů, které je možno získat 

je 100. 

 didaktický test z českého jazyka   max. 50 bodů 

 didaktický test z matematiky    max. 50 bodů  

 

II. Hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ. Celkový maximální počet bodů, které je možno získat je  65.  

1. Počet bodů při prospěchu v I. pololetí  9. třídy ZŠ do průměru včetně: 

 

    do    – 1,50 ………………… 35 bodů 

    1,51 – 1,60  ………………… 29 bodů     

    1,61 – 1,70  ………………… 24 bodů      

    1,71 – 1,80  ………………… 19 bodů     

    1,81 – 1,90  ………………… 14 bodů      

    1,91 – 2,00  ………………… 10 bodů  

 

2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a 1. cizího jazyka  

 

    Český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika 

    známka 1 ....................... 10 bodů za každý předmět 

    známka 2 ........................5 bodů za každý předmět 

 

III. Uchazeč nevyhověl podmínkám přijímacího řízení: 

 

- Jestliže měl průměrné hodnocení z daných předmětů (bodu 2) v pololetí devátého ročníku větší než 3,0. 

 

IV. Stanovení pořadí žáků v přijímacím řízení a počet přijímaných žáků 

 

Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. Při stejném počtu bodů rozhodne lepší průměr 

v I. pololetí 9. třídy ZŠ. Pokud dojde k rovnosti i v tomto případě, rozhoduje lepší výsledek z testu z českého jazyka 

získaný v rámci centrálního testování, poté lepší průměr v II. pol. 8. třídy, případně I. pol. 8 třídy.  

 

V rámci přijímacího řízení bude ředitelem školy přijato 29 žáků, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. Pro 

odvolání bude ponecháno 1 místo. 

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních 

školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke 

studiu řediteli školy, která bude posuzována v souladu s §14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem.  

           

PaedDr. Rostislav Šmíd, v.r. 

 V Uherském Brodě 31. 1. 2022                              ředitel SPŠOA  



STŘEDNÍ  PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD  

  Nivnická 1781, 688 01  Uherský Brod 
 

Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 

 
Platné pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/ 2023. 

 

75-41-M/01 Sociální činnost 

 
Struktura přijímacího řízení:  A) písemná zkouška formou jednotných didaktických testů 

     B) hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ  

 

V rámci přijímacího řízení se koná písemná přijímací zkouška formou jednotných testů.  Souhrnný 

bodový výsledek těchto testů bude tvořit 60 % hodnocení uchazečů. Druhou část, tj. 40 % bude tvořit 

hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ (I. pololetí 9. ročníku). 

 

Žáci budou přijati v pořadí dle počtu dosažených bodů do výše kapacity stanovené pro přijímací řízení. 
 

I. Hodnocení výsledků dosažených při jednotných testech – celkový maximální počet bodů, které je možno získat 

je 100. 

 didaktický test z českého jazyka   max. 50 bodů 

 didaktický test z matematiky    max. 50 bodů  

 

II. Hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ. Celkový maximální počet bodů, které je možno získat je  65.  

1. Počet bodů při prospěchu v I. pololetí  9. třídy ZŠ do průměru včetně: 

 

    do    – 1,50 ………………… 35 bodů 

    1,51 – 1,60  ………………… 29 bodů     

    1,61 – 1,70  ………………… 24 bodů      

    1,71 – 1,80  ………………… 19 bodů     

    1,81 – 1,90  ………………… 14 bodů      

    1,91 – 2,00  ………………… 10 bodů  

 

2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a 1. cizího jazyka  

 

    Český jazyk, 1. cizí jazyk a výchova k občanství 

    známka 1 ....................... 10 bodů za každý předmět 

    známka 2 ........................5 bodů za každý předmět 

 

III. Uchazeč nevyhověl podmínkám přijímacího řízení: 

 

- Jestliže měl průměrné hodnocení z daných předmětů (bodu 2) v pololetí devátého ročníku větší než 3,0. 

 

IV. Stanovení pořadí žáků v přijímacím řízení a počet přijímaných žáků 

 

Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. Při stejném počtu bodů rozhodne lepší průměr 

v I. pololetí 9. třídy ZŠ. Pokud dojde k rovnosti i v tomto případě, rozhoduje lepší výsledek z testu z českého jazyka 

získaný v rámci centrálního testování, poté lepší průměr v II. pol. 8. třídy, případně I. pol. 8 třídy.  

 

V rámci přijímacího řízení bude ředitelem školy přijato 29 žáků, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. Pro 

odvolání bude ponecháno 1 místo. 

 

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních 

školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke 

studiu řediteli školy, která bude posuzována v souladu s §14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem.  

           

PaedDr. Rostislav Šmíd, v.r. 

 V Uherském Brodě 31. 1. 2022                              ředitel SPŠOA  



STŘEDNÍ  PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD  

  Nivnická 1781, 688 01  Uherský Brod 
 
 

Podmínky přijímacího řízení a kritéria přijetí v 1. termínu 

 
Platné pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/ 2023. 

 

 

 

Tříleté učební obory 

 
V rámci přijímacího řízení se nebudou konat písemné přijímací zkoušky.  

 

I.   Celkové hodnocení ve II. pololetí 8. třídy ZŠ „prospěl“ 

 

II.  Stanovení pořadí žáků v přijímacím řízení a počet přijímaných žáků 

 

 Uchazeči při přijímacím řízení budou seřazeni sestupně podle průměru známek v  I. pololetí 9. třídy 

ZŠ. Ti, kteří byli hodnoceni z některého předmětu stupněm nedostatečný, budou zařazeni na konec pořadí. 

Uchazeč, který byl v I. pololetí 9. třídy ZŠ hodnocen více než jedenkrát známkou nedostatečný, nesplnil 

podmínky přijímacího řízení. Předpokladem ke studiu je úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ.  
 

 V rámci přijímacího řízení bude ředitelem školy přijat následující počet žáků, kteří vyhověli 

stanoveným podmínkám. Pro odvolání bude ponecháno 1 místo. 

  

26-51-H/01  Elektrikář  
 

 počet přijímaných žáků  20 

 

26-57-H/01  Autoelektrikář 
 

 počet přijímaných žáků  20 

 

23-52-H/01  Nástrojař 
 

 počet přijímaných žáků  20 

 

23-55-H/01  Karosář - autokarosář 
 

 počet přijímaných žáků  20 

 

23-51-H/01 Zámečník –strojní mechanik 
 

 počet přijímaných žáků  20 

 

23-56-H/01  Obráběč kovů 
 

 počet přijímaných žáků  20 

 

66-53-H/01  Operátor skladování 
 

 počet přijímaných žáků  20 

 

Pokud by některý z uvedených oborů nebyl kvůli nedostatečnému počtu uchazečů otevřen, nabídne škola 

uchazeči jiný příbuzný obor ze své oborové nabídky. 

 
                  PaedDr. Rostislav Šmíd, v.r. 

 V Uherském Brodě 31. 1. 2022                                        ředitel SPŠOA  



 
STŘEDNÍ  PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD  

  Nivnická 1781, 688 01  Uherský Brod 
 

Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 

 
Platné pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/ 2023. 

Denní nástavbové studium 

64-41-L/51 Podnikání 
Struktura přijímacího řízení:  A) písemná zkouška formou jednotných didaktických testů 

     B) hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ  

 

V rámci přijímacího řízení se koná písemná přijímací zkouška formou jednotných testů.  Souhrnný 

bodový výsledek těchto testů bude tvořit 60 % hodnocení uchazečů. Druhou část, tj. 40 % bude tvořit 

hodnocení výsledků vzdělávání z 1. pololetí 3. ročníku předcházejícího studia. 

 

Žáci budou přijati v pořadí dle počtu dosažených bodů do výše kapacity stanovené pro přijímací řízení. 
 

I. Hodnocení výsledků dosažených při jednotných testech – celkový maximální počet bodů, které je možno získat 

je 100. 

 didaktický test z českého jazyka   max. 50 bodů 

 didaktický test z matematiky    max. 50 bodů  

 

II. Hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ. Celkový maximální počet bodů, které je možno získat je  65.  
 

1.  Počet bodů při prospěchu  v I. pololetí  III. ročníku SŠ do průměru včetně: 
 

    do    – 1,50 ………………… 35 bodů 

    1,51 – 1,80 ………………… 20 bodů     

    1,81 – 2,00  ………………… 16 bodů      

    2,01 – 2,20  ………………… 12 bodů     

    2,21 – 2,40  …………………   8 bodů      

    2,41 – 2,70 …………………   4 body 

2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a cizího jazyka  
 

    Matematika, jazyk český a cizí jazyk 

    známka 1 .................. 10 bodů za každý předmět 

    známka 2 ..................   5 bodů za každý předmět 

3. Za každé hodnocení dostatečný je uchazeči odečteno 10 bodů 

 

III. Uchazeč nevyhověl podmínkám přijímacího řízení: 
 

Jestliže byl hodnocen z daných předmětů v pololetí třetího ročníku více než jednou známkou dostatečný a měl ve 

II. pololetí třetího ročníku celkový průměr na vysvědčení větší než 2,5. 
 

IV. Stanovení pořadí žáků v přijímacím řízení a počet přijímaných žáků 
 

Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. Při stejném počtu bodů rozhodne lepší průměr 

z I. pololetí 3. ročníku. Pokud dojde k rovnosti i v tomto případě, rozhoduje lepší výsledek z testu z matematiky získaný 

v rámci centrálního testování, poté lepší průměr v II. pol. 2. ročníku.  

V rámci přijímacího řízení bude ředitelem školy přijato 29 uchazečů, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. 

Pro odvolání bude ponecháno 1 místo. 

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních 

školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke 

studiu řediteli školy, která bude posuzována v souladu s §14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem.  

    

 PaedDr. Rostislav Šmíd, v.r. 

 V Uherském Brodě 31. 1. 2022                              ředitel SPŠOA  


