
Přijímací řízení na SŠ ve školním 
roce 2021/2022

Učiliště

Olomouc 20. října 2021



Typy škol a oborů vzdělání

• Praktické školy – obory kategorie C

• Odborná učiliště – obory kategorie E

• Střední odborná učiliště –obory kat. H a L



1. kolo přijímacího řízení

• Kritéria na webových stránkách SŠ 
- součástí kritérií nesmí být hodnocení na 

vysvědčení za druhé pololetí šk. roku 2019/2020

- do 31. ledna 2022

• Termín podání přihlášky:
- denní studium do 1. 3. 2022

- s talentovou zkouškou do 30. 11. 2021 (!!! např. 

umělecký kovář a zámečník, pasíř)



Odborná učiliště a praktické školy

• Jednoleté a dvouleté obory se závěrečnou 
zkouškou = obory vzdělání kategorie C

• Dvouleté a tříleté obory s výučním listem = 
obory vzdělání kategorie E



Střední odborná učiliště

• Tříleté obory  s výučním listem = obory 
vzdělání kategorie H

• Čtyřleté obory s odborným výcvikem a 
maturitní zkouškou = obory vzdělání kategorie 
L (praktické vyučování probíhá formou 
odborného výcviku a odborné praxe)



Obory vzdělání kategorie C

• pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili školní 
docházku v ZŠ se speciálním vzdělávacím programem

Kritéria:

• Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ

• Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do 
systému speciálního školství 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor 
vzdělání



Obory vzdělání kategorie E

• pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou 
školní docházku

Kritéria:

• Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ

• Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do 
systému speciálního školství 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor 
vzdělání

• Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 
vědomosti a  zájmy (např. motivační pohovor)

Přijímací zkouška se většinou nekoná, ředitel školy může vyhlásit např. 
praktickou zkoušku ověřující základní předpoklady uchazeče k danému 
oboru vzdělání.



Obory vzdělání kategorie H

• pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

Kritéria:

• Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor 
vzdělání (příloha přihlášky!!!!)

• Celkový průměrný prospěch ze ZŠ 

• Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 
vědomosti a  zájmy (např. motivační pohovor) – v kompetenci ředitele SŠ

Přijímací zkouška se většinou nekoná, výjimkou jsou obory, u kterých je 
vyžadována talentová zkouška.



Obory vzdělání kategorie L

• Pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

Kritéria:

• Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor 
vzdělání (příloha přihlášky)

• Celkový průměrný prospěch ze ZŠ 

• Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 
vědomosti a  zájmy – v kompetenci ředitele SŠ (např. výsledky z 
předmětových olympiád apod.)

• Přijímací zkouška se koná – jednotná přijímací zkouška



Děkuji za pozornost.

Ing. Aleš Jurečka

Střední škola polytechnická Olomouc

Rooseveltova 79

www.ssprool.cz


