
 

 
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

OBORY S  DÉLKOU STUDIA 4 ROKY 

I. Obecné zásady 

Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu vychází z bodového hodnocení: 
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání - vybraných profilových předmětů a průměrného 

prospěchu z povinných předmětů; 
b) výsledků jednotné zkoušky; 
c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče; 
d) klasifikace chování na základní škole. 

Podmínkou přijetí ke studiu oboru mechanik seřizovač je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. 

II. Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020  

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího 
řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik pro školní rok 2020/2021. 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání bodově hodnoceni podle: 

a1) průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ takto: 
1,00 – 1,50 - 6 bodů 

1,51 – 2,10 - 4 body 

2,11 – 2,70 - 2 body 

≥ 2,71 - 0 bodů 

a2) prospěchu z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 
9. ročníku ZŠ dle klasifikační stupnice takto:      

výborný - 4 body 
chvalitebný - 3 body 
dobrý  - 2 body 
dostatečný - 1 bod 
nedostatečný - 0 bodů 

b1) výsledku didaktického testu z matematiky a její aplikace dle jednotného zadání: 
hodnocení didaktického testu ……………………..…… max. 50 bodů 

b2) výsledku didaktického testu z českého jazyka dle jednotného zadání: 
hodnocení didaktického testu ………..……………….. max. 50 bodů 

c) dalších schopností, vědomostí a zájmů takto: 
účast v soutěžích a zájmových útvarech nutno písemně doložit. 

d) známky z chování za poslední tři klasifikační období  - za každý snížený stupeň mínus 4 body; 

V případě ukončení povinné školní docházky na ZŠ v 8. (příp. 7.) ročníku nebudou neabsolvovaná (chybějící) 
klasifikační období bodově hodnocena, žákům speciální ZŠ bude odečteno z celkového počtu 50 bodů. 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Maximální dosažitelné hodnocení 
je 166 bodů.  

V případě cizince se způsobilost vzdělávat se v českém jazyce bude v souladu s § 20, odst. 4 školského zákona 
ověřovat rozhovorem. 

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 12 uchazečů 

do oboru 23-41-M/01 Strojírenství, 12 do oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 12 do oboru 26-41-L/01 
Mechanik elektrotechnik s nejvyšším počtem bodů. 

V případě rovnosti bodů bude o umístění rozhodovat: 
1) vyšší bodový výsledek didaktického testu z matematiky. 
2) vyšší celkový počet dosažených bodů za hodnocení prospěchu ZŠ 


