
 

 

 

 

Jednotná kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných 

uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání  

pro školní rok 2018/2019 

 

 

 
 

Přijímací řízení bude probíhat v souladu : 

 

- s vyhláškou č. 353/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího    

      řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,  

- s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(zákon č. 178/2016 Sb.) 

- s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků s SVP 

- se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 
 

Předpokladem pro přijetí žáka do zvoleného oboru vzdělání je rovněž: 

 

a) Podání úplně vyplněné přihlášky v určeném termínu - do 1. 3. 2018. 

 

b)  Zdravotní způsobilost pro studium zvoleného oboru vzdělání - potvrzení od lékaře. 

 

 c)  Přijetí ke studiu oborů Informační technologie a Mechanik elektronik je podmíněno      

       úspěšným ukončením devátého ročníku ZŠ.  

 

            d)  Přijetí k nástavbovému studiu oboru Podnikání je podmíněno úspěšným ukončením  

      tříletého oboru vzdělání s výučním listem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.   Přijímací řízení ke vzdělávání v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 

      

  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:  

     18-20-M/01 Informační technologie     90  

   zaměření:  - Elektronické zpracování informací 

   zaměření: - Moderní informační technologie      

 

      26-41-L/01       Mechanik elektrotechnik     30 

   zaměření: - Mechanik elektronik 

   

      64-41-L/51 Podnikání      denní forma   30  

 

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit uchazeče podle těchto kritérií: 
 

a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením při absolvování jednotné přijímací zkoušky: 

 - hodnocení testu z MAT maximálně 50 bodů 

 - hodnocení testu z ČJL maximálně 50 bodů 

 - celkem   maximálně 100 bodů 

 

b) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání: 

 - podle průměrného prospěchu ze tří sledovaných průměrů ze ZŠ (8. ročník, 1.pololetí 

              9. ročníku). Maximálně možný zisk za průměr 3x 1,0 je 150 bodů (3 x 50). 

 - u uchazečů o nástavbové studium se jedná o průměr průměrných prospěchů jednotlivých 

              ročníků středního vzdělávání s výučním listem (konec 1. a 2. ročníku, 1.pololetí 3. roč.)          

 

 c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 - za získání ocenění „úspěšný řešitel“ matematické nebo fyzikální olympiády 

   v 8. nebo 9. třídě v okresním kole se přidělí 5 bodů, v krajském nebo vyšším 10 bodů. 

  (tato umístění doloží uchazeč kopií diplomu nebo jiným potvrzením ze ZŠ). 

 

Váha jednotlivých kritérií :  Přijímací zkoušky - 60 % 

     Prospěch ze ZŠ - 30 % 

     Olympiády  - 10 % 

 

V případě shodného celkového počtu bodů bude rozhodovat o konečném pořadí uchazečů lepší 

průměrný prospěch na vysvědčení z prvního pololetí 9. třídy ZŠ, u nástavbového studia z 1. 

pololetí 3. ročníku. 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u 

přijímacího řízení, musí doložit ke každé přihlášce písemné doporučení školského 

poradenského zařízení s konkrétním uvedením doporučení k průběhu přijímacích testů. Na 

pozdější vyjádření nebude brán zřetel. Na základě doporučení poradenského zařízení ředitel 

školy uchazeči podmínky uzpůsobí ( např. navýšení časového limitu ). 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke 

vzdělávání ve SŠ promíjí na žádost přijímací zkouška z ČJL. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto osob rozhovorem. 

 

1. termín jednotné přijímací zkoušky: čtvrtek 12. dubna 2018 – pro uchazeče, kteří mají naši 

    školu na přihlášce uvedenu jako první v pořadí 

 

2. termín jednotné přijímací zkoušky: pondělí 16. dubna 2018 



 

II.   Přijímací  řízení ke vzdělávání v oborech středního vzdělání s výučním listem 

     

      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:  
  
      

      23-51-H/01 Strojní mechanik      12   

   zaměření: - Zámečník     

      

      23-56-H/01 Obráběč kovů        12 

   zaměření: - Obráběč kovů         

       

      26-51-H/01 Elektrikář         12   

   zaměření: - Elektrikář - slaboproud  

 

      26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud          10 

   zaměření: - Elektrikář - silnoproud     

 

      26-57-H/01 Autoelektrikář        12 

   zaměření: - Autoelektrikář     

     

      66-51-H/01   Prodavač        12 

   zaměření: - Prodavač     

 

      69-51-H/01 Kadeřník        12 

   zaměření: - Kadeřník     

    

    

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit uchazeče podle těchto kritérií: 

a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání       

 - podle průměrného prospěchu ze tří sledovaných průměrů ze ZŠ (1. a 2. pololetí 

   8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) - ( maximálně možný zisk za průměr 1,00 je  

   150 bodů), 

b) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 - za získání ocenění „úspěšný řešitel“ matematické, fyzikální nebo jiné olympiády 

   nebo soutěže v 8. nebo 9. třídě ve vyšším než školním kole v oboru, který odpovídá 

   zvolenému oboru vzdělání, se uchazeči přidělí 5 bodů  (max. 10 bodů). 

 

Přijímací zkoušky se nekonají. 

 

Přijetí ke studiu není podmíněno úspěšným ukončením devátého ročníku ZŠ. 

Při stanovení pořadí však budou upřednostněni uchazeči, kteří končí nebo skončili povinnou školní 

docházku v 9. třídě základní školy (a uvedou tedy průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. třídy 

a z 1. pololetí 9. třídy) před uchazeči, kteří končí nebo skončili docházku v nižších ročnících základní   

školy nebo absolvovali základní školu praktickou. 

 

 

 

V Rožnově p. R.  31. 1. 2018                Mgr. Miroslav Trefil 

                           ředitel školy    


