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Kritéria stanovená ředitelem školy pro přijímání 
uchazečů ke studiu technických oborů pro III. kolo 

přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Obory a předpokládané počty žáků: 
 

23–41–M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku 5 žáků 

 

Kritéria hodnocení  

 

jsou stanovena v souladu s právními předpisy: 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Kritéria vycházejí z hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – hodnota A (lze získat 

maximálně 50 bodů); 

 

Výchozím údajem je vypočtený studijní průměr ze čtyř vybraných předmětů a to: český jazyk, anglický 

jazyk, matematika a fyzika za II. pololetí 8. třídy a za I. pololetí 9. třídy ZŠ (nebo za odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií). Předloží-li žák vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020, které 

ze zákona nelze hodnotit, bude nahrazeno výsledky na vysvědčení žáka za I. pololetí 8. třídy ZŠ školního 

roku 2019/2020. 

 

Bodové hodnocení prospěchu (hodnota A) je stanoveno podle vzorce (hodnota je zaokrouhlena 

na 2 desetinná místa): 

 

A  =  60 – 10 × (P + N + S)  

kde P je vypočtený studijní průměr, N počet známek 

„dostatečný a nedostatečný“ z uvedených čtyř 

vybraných předmětů za obě uvedená období, S počet 

snížených stupňů z chování za obě uvedená období. 

 

http://www.sspu-opava.cz/
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Závěrečná ustanovení: 

Uchazeči ke vzdělávání se řadí podle celkového počtu bodů získaného v přijímacím řízení – hodnota A. 

 

 Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového počtu bodů A. Přijat bude výše uvedený 

počet uchazečů s nejvyšším počtem bodů. 

 Pokud vyjde hodnota A záporná, uchazeči bude přiřazeno 0 bodů. 

 V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči podle podmínek v následujícím pořadí: 

a) lepší celkový studijní průměr v I. pololetí 9. třídy; 

b) lepší celkový studijní průměr ve II. pololetí 8. třídy (nelze-li použít, pak z I. pololetí 8. třídy); 

c) lepší známka z předmětu matematika v 1. pololetí 9. třídy; 

d) lepší známka z předmětu matematika v 2. pololetí 8. třídy (nelze-li použít, pak z 1. pololetí 

8. třídy). 

 Uchazeči procházejí celým přijímacím řízením pod přiděleným registračním číslem, pod kterým 

budou zveřejněny i výsledky. 

 Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali přechozí vzdělání ve škole mimo 

území ČR, se na písemnou žádost nezahrne do bodového hodnocení prospěchu známka z českého 

jazyka (bude se počítat prospěch pouze ze tří výše uvedených vybraných předmětů za obě pololetí, 

tedy 6 známek). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro studium, bude u těchto uchazečů 

ověřena rozhovorem v termínu určeném ředitelem školy. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

V Opavě dne 20. května 2022  
Ing. Vítězslav Doleží, v. r. 

ředitel školy 
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