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Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 
sídlo: Jílová 164/36g, 639 00 Brno 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 

Přijímací řízení pro školní rok  2022/2023 – 1. kolo 
 
V souladu s § 59 a násl. z. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhl. č. 353/2016 Sb. o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje ředitel Střední školy 

polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 

2022/2023 pro obory a formy vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných, kritéria přijímacího 
řízení.  

V případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněna stanovená kapacita oboru vzdělání, 

budou vyhlášena další kola přijímacího řízení. 
Pokud by do sledovaného období spadalo hodnocení za II. pololetí školného roku 2019/2020, 

započítá se duplicitně hodnocení za I. pololetí tohoto školního roku. 

V případě cizinců a osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se 
při přijímacím řízení promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka, prokáží 

znalosti českého jazyka pro zvolený obor rozhovorem. Cizinci z jiných zemí než EU doloží 

oprávněnost k pobytu. 

 

 

Střední vzdělání s výučním listem - zkrácené 1 leté studium – denní 
 

Do oborů středního vzdělání s výučním listem (zkrácené studium) se přijímací zkoušky nekonají. 

 

Rozhodnutí bude oznámeno dne 22. dubna 2022. 

 

Střední vzdělání s výučním listem  - zkrácené studium Forma vzdělávání 

pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou – 

1 leté studium Denní 

Kód oboru Název oboru Počet žáků 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 48 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 24 

36-52-H/01 Instalatér 24 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník 24 

36-59-H/01 Podlahář 24 

36-66-H/01 Montér suchých staveb 24 

36-67-H/01 Zedník 24 

33-56-H/01 Truhlář 24 

 
 

 

 
 

 



 

S t r á n k a  2 | 2 
 

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 
sídlo: Jílová 164/36g, 639 00 Brno 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 

 

Kritéria přijímacího řízení 
Uchazeči budou přijati ke studiu do zkráceného studia podle pořadí sestaveného na základě: 
 

1.  Vypočítaného průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období - I. a II. pololetí 

předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku ze střední školy, seznam uchazečů 
bude sestaven ve smyslu vzestupného pořadí (tj. 1,00 – žák, který má na vysvědčení samé 

jedničky; 1,01; 1,02; 1,03; …) 

2.  V případě stejného průměrného prospěchu bude zohledněn průměrný prospěch na konci   

I. pololetí předposledního ročníku. 

 

Předpoklady  uchazeče 
1. Získání předchozího stupně středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání 
nebo prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou. 

2. Uchazeč splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor. 

 
 

 

 
 


