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

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijímací řízení v roce 2022
Obor: Nástrojař (23–52–H/01)
Ke studiu na Střední průmyslové škole Ostrov se v oboru Nástrojař přijímají uchazeči, kteří
splnili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním
vhodných schopností, vědomostí a předložili potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Přijímací zkouška se nekoná.
Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí vytvořeného podle součtu průměrných prospěchů
uchazečů zaokrouhlených na dvě desetinná čísla v prvním a druhém pololetí předposledního
ročníku a v prvním pololetí posledního ročníku základního vzdělávání ze všech vyučovaných
předmětů a dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče –
v případě tohoto oboru jde o účast na okresních a krajských soutěžích odborné zručnosti.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle následujícího vzorce:
Počet bodů konkrétního uchazeče =
P

součet průměrných prospěchů z výše uvedených předmětů

K1

koeficient zohledňující známky nedostatečné ve sledovaném období

K2

K1 = 1

žák ukončil povinnou školní docházku 9. ročníkem

K1 = 2

žák ukončil povinnou školní docházku 8. ročníkem

K1 = 3

žák ukončil povinnou školní docházku v 7. nebo nižším ročníku
základního vzdělávání

koeficient zohledňující účast v soutěžích
K2 = 0,9

žák doloží účast a umístění v soutěžích

K2 = 1,0

žák nedoloží účast s umístěním v soutěžích

Maximální počet bodů v této části

444 (zaokrouhleno na celé číslo)

Minimální počet bodů v této části

27 (zaokrouhleno na celé číslo)

Podmínka pro přijetí – minimálně 75 bodů.
V případě rovnosti průměrných prospěchů bude pořadí určeno na základě těchto údajů:
–

součet prospěchů ve sledovaných vysvědčeních z matematiky, fyziky a prvního jazyka,

–

účast na soutěžích matematického, fyzikálního, ICT zaměření při základním vzdělávání.

Doklad o umístění na předních místech v soutěžích je potřeba přiložit k přihlášce
ke studiu nejpozději do 1. března 2022, na pozdější dodaná potvrzení nebude brán
zřetel.
Uchazeči o vzdělávání v tomto oboru budou přijímáni do počtu 24 přijatých uchazečů.
Upozornění – tento obor vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, na přihlášce
musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
Vyučování tohoto oboru bude probíhat – teoretická výuka na SPŠ Ostrov, praktická výuka na
SPŠ Ostrov nebo v prostorách firmy ept connector.

V Ostrově 28. 1. 2022

Ing. Pavel Žemlička
ředitel školy

