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Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení  ke 
střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková 
organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria 
přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.  

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky. První termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 13. 4. 2023, 
uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín je stanoven na den 14. 4. 2023, uchazeč koná zkoušku 
ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeč vykoná formou písemného testu ze vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Uchazeči se do celkového hodnocení 
započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody 
k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním 
termínu, a to: náhradní termín k 1. termínu 10. 5. 2023, náhradní termín k 2. termínu 11. 5. 2023.  
 
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč 
doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Ve spolupráci s Centrem škola určí pořadí uchazečů na základě redukovaného 
hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání, redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu 
z českého jazyka a literatury, pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 
2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce 
ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 
ukrajinském jazyce. 

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2023. 

Kód oboru 
vzdělání  

Obor vzdělání – název 
RVP Obor vzdělání – název ŠVP  Forma vzdělávání  Předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů 

18-20-M/01 Informační technologie  Počítačové systémy a sítě, 
programování 

denní forma 
vzdělávání 30 

Předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy: 

Obor vzdělání nevyžaduje prokázání zdravotní způsobilosti. 

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. 

Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku. 

Dodání potvrzení k pobytu u cizince. 

Kritéria přijímacího řízení: 

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení 
přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.  

Postup hodnocení: 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) Vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků 
základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo 
ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, tj. 
průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy, popř. průměrného prospěchu v příslušných 
dvou posledních období.  
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Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu: 

do 1,19 – 50 bodů 

od 1,20 do 1,39 – 45 bodů 

od 1,40 do 1,59 – 40 bodů 

od 1,60 do 1,79 – 30 bodů 

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů 

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů 

od 2,20 – 0 bodů 

max. 50 bodů. 

b) Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)  

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů. 

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů. 

Na základě ustanovení § 60d odst. 2 věty páté školského zákona ředitel školy v rámci kritérií pro přijetí stanovuje hranici úspěšnosti 
v jednotné zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. Ředitel školy stanovuje hranici úspěšnosti 
10 bodů včetně z hodnocení testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů včetně z hodnocení testu z matematiky. 

c) Dalších kritérií: 

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů. 

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.  

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné 
hodnocení je 160 bodů.   

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším 
celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem 
bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším 
aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále postupně z cizího jazyka a dále z fyziky. 

 

Ing. Aleš Zouhar v. r. 
ředitel  

V Krnově dne 31. 1. 2023 

 


