Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského
zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých
a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
v platném znění) v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro
přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
Obor: 33-56-H/01 Truhlář
Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení:
Pořadí

Registrační číslo

Celkem body

Rozhodnutí

1.

144

90

přijat

2.

138

80

přijat

3.

164

50

přijat

4.

133

40

přijat

5.

145

40

přijat

6.

135

40

přijat

7.

134

40

přijat

8.

146

40

přijat

9.

156

40

přijat

10.

219

30

přijat

11.

158

30

přijat

12.

136

20

přijat

13.

139

10

přijat

14.

137

10

přijat

Datum zveřejnění:

22. 4. 2020

Doba zveřejnění:

15 dnů

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) Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:
do 1,50 – 90 bodů
od 1,51 do 1,75 – 80 bodů
od 1,76 do 2,00 – 70 bodů
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od 2,01 do 2,20 – 60 bodů
od 2,21 do 2,40 – 50 bodů
od 2,41 do 2,60 – 40 bodů
od 2,61 do 2,80 – 30 bodů
od 2,81 do 3,00 – 20 bodů
od 3,01 – 10 bodů
max. 90 bodů.
b) 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 pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné
hodnocení je 100 bodů.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů
bude dána přednost uchazeči s lepším průměrem podle odstavce a), případně s lepším aritmetickým
průměrem vypočítaným z doloženého hodnocení prospěchu z matematiky, dále postupně z českého
jazyka, fyziky, cizího jazyka.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Zákon č. 135/2020 Sb., Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k
jejich ukončování ve školním roce 2019/2020:
§ 18
Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání
přípustné.
§ 19
Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí
odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů,
a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového
rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:
"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za
včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U
uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných
případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy.“
Citace § 60g odst. 7 školského zákona:
" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce
6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek
může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na
škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v
přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se
nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."
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Datum:

22. 4. 2020

Podpis:

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel
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