KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79
pro školní rok 2022/2023

Dodatek č. 1. k Rozhodnutí ředitele č. 366/2022 – I. 1.
V následujících bodech dochází ke změně „Kritérií přijímacího řízení“ vydaných rozhodnutím
ředitele č. 366/2022 – I. 1. Ostatní body rozhodnutí se nemění.
3. Seznam otevíraných tříd 1. ročníků
a počty přijímaných uchazečů dle oborů studia v denní formě studia
Pro druhé kolo přijímacího řízení se nabízí obory:
66-41-L/01 obchodník
26-57-H/01 autoelektrikář
23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
23-51-H/01 strojní mechanik
23-55-H/02 karosář
23-55-H/01 klempíř
39-41-H/01 malíř a lakýrník
33-56-H/01 truhlář
36-64-H/01 tesař
36-52-H/01 instalatér
36-67-H/01 zedník (ŠVP obkladač)
36-67-H/01 zedník
36-56-H/01 kominík
36-67-E/01 zednické práce
33-42-L/51 nábytkářská a dřevařská výroba
23-43-L/51 provozní technika
pro zkrácené formy studia oborů skupiny „H“ a to:
23-51-H/01 strojní mechanik (ŠVP - zámečník)
36-64-H/01 tesař
36-56-H/01 kominík
23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
Počty přijímaných uchazečů do tříletých učebních, čtyřletých maturitních oborů
a dvouletých nástavbových maturitních oborů: 1 třída = 30 žáků.
 v 2. kole přijímacího řízení budou přijati uchazeči dle oborů v pořadí s nejvyšším bodovým
ohodnocením do naplnění kapacity otevíraných oborů a tříd.

Bude-li naplněna kapacita jednotlivých vyučovaných oborů a tříd již v 2. kole přijímacího
řízení, nebude v těchto oborech a třídách vypisováno mimořádné kolo přijímacího řízení.

Volné kapacity budou nabídnuty veřejnosti prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého
kraje a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.ssprool.cz.
4. Přijímací řízení
4.1 Termíny přijímacího řízení
a) k podání přihlášky

 2. kolo – uchazečů do všech oborů
 mimořádný termín do všech oborů – průběžně
b) ke zveřejnění výsledků
 2. kolo – vyhodnocení uchazečů
 mimořádný termín

do 31. května 2022
do 29. srpna 2022

24. června 2022
31. srpna 2022

4.2 Konání přijímací zkoušky





Tříleté učební obory skupiny oborů „H“, „E“ - přijímací zkouška se nekoná.
Čtyřleté studijní obory skupiny oborů „L“ - přijímací zkouška se nekoná.
Nástavbové obory - přijímací zkouška se nekoná.
Zkrácená forma studia – přijímací zkouška se nekoná.

9. Způsob zveřejnění výsledků, zápisový lístek
9.1 Tříleté učební obory skupiny „H“, „E“, čtyřleté obory skupiny „L“, nástavbové obory a zkrácená
forma studia:
Ředitel školy zveřejní (druhé kolo) dne 24. 6. 2022, (mimořádné kolo) dne 31. 8. 2022 na
veřejně přístupném místě ve foyer v přízemí budovy školy, v prostoru vrátnice DM a
způsobem umožňujícím dálkový přístup na www. ssprool.cz, výsledky přijímacího řízení pod
registračními čísly. Uchazečům, nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů, bude
odesláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.
12. Podmínky pro přijetí do domova mládeže
Bude-li naplněna kapacita domova mládeže (dále jen „DM“) již v 1. kole přijímacího řízení,
(zveřejnění výsledků 13. 6. 2022) nebude vypisováno 2. kolo přijímacího řízení.
Druhé kolo přijímacího řízení do domova mládeže:
a) Termín pro podání přihlášky
do 22. 8. 2022
b) Termín přijímacího řízení
25. 8. 2022
c) Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
26. 8. 2022
Bude-li naplněna kapacita DM v 2. kole přijímacího řízení, nebude vypisováno mimořádné kolo
přijímacího řízení.
Mimořádný termín přijímacího řízení do domova mládeže
Průběžně dle data podání přihlášky do 31. srpna 2022.
Mimořádný termín přijímacího řízení bude ukončen naplněním kapacity domova mládeže.

V Olomouci 9. 5. 2022

Ing. Aleš Jurečka
ředitel školy

