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

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro 2. kolo přijímacího řízení v roce 2022
Obor: Elektrotechnika (26 – 41 – M / 01) – dálkové studium
Záměr počtu přijímaných žáků:

28

Ke studiu na Střední průmyslové škole Ostrov v oboru Elektrotechnika (dálkové studium) budou
přijati uchazeči, kteří:
– splnili povinnou školní docházku,
– úspěšně vykonali přijímací zkoušku,
– v celkovém pořadí uchazečů sestaveném dle dále uvedených kritérií se umístili mezi prvními
28 uchazeči.

Pořadí uchazečů se stanoví na základě těchto kritérií:
a) Výsledky přijímacích testů (A)
Přijímací zkouška se koná formou testu z matematiky v rozsahu učiva podle Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Za úspěšné vykonání přijímacích testů je považován takový výsledek, při němž uchazeč
nezíská v testu z matematiky méně než 8 bodů.
Maximální možný počet bodů z testu je 50.
b) Výsledky ze základní školy
Dalším kritériem přijímacího řízení je průměrný prospěch ze všech vyučovaných předmětů
uvedených na vysvědčení z prvního a druhého pololetí předposledního a z prvního 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).
Hodnocení výsledků ze základní školy =

1222
𝑃∙𝐾1 ∙𝐾2

P

součet průměrných prospěchů z výše uvedených předmětů

K1

koeficient zohledňující známky nedostatečné ve sledovaném období

K1 = 1

žák neměl ve sledovaném období na vysvědčení 5

K1 = 2

žák měl ve sledovaném období na vysvědčení alespoň jednu 5

K1 = 3

žák ukončil povinnou školní docházku v 8. nebo nižším ročníku
základního vzdělávání

K2

koeficient zohledňující účast v soutěžích

K2 = 0,97

žák doloží účast a umístění v soutěžích

K2 = 1,0

žák nedoloží účast s umístěním v soutěžích

Maximální počet bodů v této části

420 (zaokrouhleno na celé číslo)

Minimální počet bodů v této části

27 (zaokrouhleno na celé číslo)

Podmínka pro přijetí – minimálně

102 bodů.

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.
c) 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 na základě bodového ohodnocení
uchazečů, získaného podle následujícího vzorce:

Celkem =
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A

dosažený počet bodů v příjímací zkoušce

P

součet průměrných prospěchů z daných předmětů za vysvědčení v 8. a 9. třídě

K1

koeficient zohledňující známky nedostatečné ve sledovaném období

K2

koeficient zohledňující účast v soutěžích

d) 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 28 přijatých uchazečů
dle výsledného pořadí.
Upozornění – tento obor vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, na přihlášce
musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

V Ostrově 10. 5. 2022

Ing. Pavel Žemlička
ředitel školy

