Střední průmyslová škola Ostrov,
příspěvková organizace
Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijímací řízení v roce 2018
Obor: Strojírenství (23–41–M/01)
Termín jednotných testů:

12. a 16. dubna 2018

Záměr počtu přijímaných žáků:

30

Ke studiu na Střední průmyslové škole Ostrov v oboru Strojírenství budou přijati uchazeči
v souladu s usnesením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
kteří:
– splnili povinnou školní docházku,
– úspěšně vykonali přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných jednotných přijímacích
zkoušek z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika,
– v celkovém pořadí uchazečů sestaveném dle dále uvedených kritérií se umístili mezi prvními
30 uchazeči.
Pořadí uchazečů se stanoví na základě těchto kritérií:
a) Výsledky přijímacích testů
Přijímací zkouška se koná formou vykonání jednotných přijímacích zkoušek z předmětů
Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkoušek (dále jen „JPZ“).
Testování proběhne ve čtvrtek 12. dubna a v pondělí 16. dubna 2018.
Za úspěšné vykonání přijímacích testů je považován takový výsledek, při němž uchazeč
nezíská v testu z matematiky méně než 8 bodů, nebo v testu z českého jazyka a literatury
méně než 13 bodů. Pokud se tak stane, nevyhověl kritériím přijímacího řízení. Za chybné
odpovědi v testech se body neodečítají.
Maximální bodové ohodnocení z jednotlivých testů:
– Český jazyk a literatura
– Matematika

50 bodů
50 bodů

Testování bude probíhat dle jednotného harmonogramu:
– Český jazyk a literatura
– Matematika

60 minut
70 minut

Maximální možný počet bodů 100
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude přihlédnuto k doporučení
školského poradenského zařízení, zprávu s doporučením je nutné přiložit k přihlášce
o studium, tedy do 1. března 2018. Na základě doporučení budou uzpůsobeny
podmínky při konání JPZ. Na později dodané zprávy nebude brán zřetel.
Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání
v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných
školách 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 těchto osob ověří rozhovorem.

b) Výsledky ze základní školy
Dalším kritériem přijímacího řízení jsou výsledky hodnocení na vysvědčení z prvního
a druhého pololetí předposledního a v prvním pololetí posledního ročníku základního
vzdělávání (v případě osmiletého nebo šestiletého gymnázia prvního a druhého pololetí
odpovídajícího předposlednímu ročníku základního vzdělávání a prvního pololetí
odpovídajícího poslednímu ročníku základního vzdělávání). Vybrané předměty, z nichž bude
průměr počítán, jsou: český jazyk, první cizí jazyk (v případě studia více cizích jazyků
vyznačí uchazeč na přihlášce číslicí 1 jazyk, který je chápán jako první cizí),
dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika a chemie. Ohodnocení
součtu průměrů za sledovaná tři období je uvedeno v tabulce počtu dosažených bodů.
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Maximální možný počet bodů 127
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení
z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění
povinné školní docházky, a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a kteří
předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná
od vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich
znalosti. Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat maximálně 127 bodů.
c) Zájem o obor
Posledním kritériem jsou další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti
a zájmy uchazeče – v případě oboru Strojírenství doklad o účasti na okresních nebo
krajských soutěžích matematického, fyzikálního, ICT zaměření při základním vzdělávání –
počet bodů se navyšuje maximálně o tři body (1 bod za okresní kolo, 2 body za krajské
kolo). Doklad nutno předložit k přihlášce o studium, tedy do 1. března 2018.
Na později dodané certifikáty nebude brán zřetel.
Maximální možný počet bodů 3
d) Stanovení celkového pořadí
Hodnocení výsledků přijímací zkoušky bude při přijímacím řízení zohledněno 60%, zatímco
výsledky vzdělávání a zájem o obor souhrnně 40%.
Celkové pořadí uchazečů na obor bude sestaveno bodového ohodnocení uchazečů,
získaného podle následujícího vzorce:
C = T × 0,78 + (S + Z) × 0,4
C–
T–
S–
Z–

celkový počet dosažených bodů
jsou body dosažené v JPZ (dle kritéria v bodě a)),
je bodové ohodnocení získané na základě součtu průměrů za sledovaná tři období
základního vzdělávání (dle kritéria v bodě b)),
je bodové ohodnocení na základě prokázání zájmu o obor (dle kritéria v bodě c)).

e) Rovnost bodů
V případě, že dojde v celkovém pořadí u uchazečů k rovnosti bodů, rozhodne o pořadí
součet prospěchů ve sledovaných vysvědčeních z matematiky, fyziky a prvního jazyka.
Uchazeči o vzdělávání v tomto oboru budou přijímáni do počtu 30 přijatých uchazečů dle
výsledného pořadí.
Upozornění – tento obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, na přihlášce
nemusí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

V Ostrově 29. 1. 2018

Ing. Pavel Žemlička
ředitel školy

