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VYHLÁŠENÍ 3. KOLA 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

- denní studium = 21. srpen 2020 

 

 

I. Denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou – studijní obory 

II. Denní tříleté studium ukončené výučním listem – učební obory  

 

I. 

Denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou 

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů: 

 

23-62-L/01 OPTIK, ŠVP Optik       7 uchazečů 

 

Kritéria: 

1) Uchazeč splní v den nástupu na SŠ povinnou školní docházku. 

2) Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia potvrzenou lékařem. 

3) Pro určení pořadí uchazečů se bude vycházet z: 

- písemných didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatury z prvního 

kola přijímacího řízení (uchazeč doloží počty bodů) 

 (váha 60 % celkového hodnocení). 

- školních výsledků ze ZŠ (váha 40 % celkového hodnocení). 

Výsledné pořadí bude stanoveno pomocí bodů vypočtených ze vzorce: 

BODY = 0,6 x (MA+ČJ) + 40 x (
𝟓−𝐏𝐑Ů𝐌Ě𝐑

𝟒
), 

kde MA a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka 

a literatury a PRŮMĚR je z průměrů za I. A II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy. 

 

Nejvyšší dosažitelný počet je 100 bodů. 

Při rovnosti rozhodne o pořadí: 

1) Lepší prospěch z 1. pololetí 9. třídy. 
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2) Lepší známka z matematiky na konci 8. ročníku ZŠ. 

3) Lepší průměrný prospěch. 

 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek 

Nová přijímací zkouška se nekoná, uchazeči doloží své výsledky dosažené v jednotné 

přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a z matematiky konané 8. června 2020.  

 

 

II. 

Denní tříleté studium ukončené výučním listem 

 

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů: 

 

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE, ŠVP 

Elektromechanik pro automatizační zařízení 3 uchazeči 

 

 

Kritéria: 

1) Uchazeč splní v den nástupu na SŠ povinnou školní docházku. 

2) Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia potvrzenou lékařem. 

3) Prospěchové kritérium dané průměrným prospěchem z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. 

pololetí 9. třídy. 

Při rovnosti rozhodne o pořadí lepší prospěch z 1. pololetí 9. třídy. 

 

 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se nekoná 

 

 

 


