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Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 60 až 62, 64, 83, 85 a 88, vyhlášky č. 353/2016 Sb. v
platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na
středních školách a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků s SVP, stanovuji kritéria pro 1. kolo
přijímacího řízení žáků denního studia ve školním roce 2022/2023 takto:
1. Obory vzdělávání, počet přijímaných uchazečů, podmínky a kritéria přijetí
Název oboru

KKOV

Forma studia

Délka studia

Kapacita oboru

Informační technologie

18-20-M/01

denní

čtyřleté

30

Strojírenství

23-41-M/01

denní

čtyřleté

30

Všichni žáci ucházející se o přijetí na SPŠ Jedovnice musí předložit lékařské potvrzení o
zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru. K přijetí ke studiu je nezbytné, aby
uchazeč splnil povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před
splněním povinné školní docházky.
Žáci budou přijati do naplnění kapacity oborů podle:
a) hodnocení na základě prospěchu z předchozího vzdělávání (váha 40%)
b) hodnocení výsledku jednotné přijímací zkoušky (váha 60%)
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ad a) Žáci budou přijati na základě celkového součtu bodů dosaženého:
podle počtu bodů za součet známek z předmětů český jazyk, matematika, 1. cizí jazyk a
fyzika ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (maximálně 100 b. x váha 0,4 )

ad b) Žáci budou přijati na základě výsledku centrálně zadávané jednotné přijímací
zkoušky konané formou centrálně zadávaných testů z matematiky a jejích aplikací a
českého jazyka a literatury. (maximálně 100 b. x 0,6 váha)
Český jazyk a literatura
Forma zkoušky – didaktický test
Max. počet bodů 50
Délka trvání 60 minut
Povolené pomůcky: propisovací tužka (nesmí být gumovatelná, propíjecí a psát slabě)
Úlohy uzavřené (s nabídkou odpovědi), úlohy otevřené (bez nabídky odpovědi)
Matematika a její aplikace
Forma zkoušky – didaktický test
Max. počet bodů 50
Délka trvání 70 minut
Povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka
Úlohy uzavřené (s nabídkou odpovědi), úlohy otevřené (bez nabídky odpovědi) a úlohy
široce otevřené (s hodnocením postupu řešení)
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Žáci budou přijímáni na základě celkového součtu bodů (max. 100 bodů = prospěch ZŠ 40 b., testy
jednotné přijímací zkoušky 60 b.), a to do naplnění kapacity oboru.
V případě rovnosti počtu bodů na 30. místě rozhodne o přijetí vyšší počet získaných bodů u přijímací
zkoušky z matematiky. Nerozhodne-li se ani v tomto kroku, rozhodne o pořadí přijímací komise na
základě celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku.
2. Vyhlášení 1. kola a podávání přihlášek
Pro účast v 1. kole přijímacího řízení může uchazeč do 1. března 2022 podat nejvýše dvě
přihlášky poštou, nebo osobně přímo řediteli školy. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy
v tomtéž pořadí. Každý uchazeč může konat v 1. kole přijímací zkoušku dvakrát. Uchazeč koná
JPZ na jedné škole v 1. kole dvakrát jen v případě, že na téže škole podá obě přihlášky do různých
oborů. Na první místo uvede upřednostňovaný obor, na místo pro druhou školu pak uvede obor
druhý se stejnou školou. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce zprávu z akreditovaného
poradenského zařízení. Konají-li tito žáci přijímací zkoušku, budou jim přizpůsobeny podmínky
konání dle doložené zprávy.
Úprava PŘ cizincům: Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při
přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost zkouška z ČJL. Nezbytná
znalost jazyka je ověřována rozhovorem.
Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku ZŠ dodaného spolu
s přihláškou.
Hodnocení cizinců se řídí §14 novelizované vyhlášky č.353/2016 Sb.
3. Termíny konání přijímací zkoušky
Pro 1. kolo přijímacího řízení byly stanoveny tyto termíny:
úterý 12. 4. 2022 1. řádný termín konání jednotných testů přijímací zkoušky z matematiky a
českého jazyka a literatury – uchazeči obdrží pozvánku nejpozději 14 dnů před konáním
středa 13. 4. 2022 2. řádný termín konání jednotných testů přijímací zkoušky z matematiky a
českého jazyka a literatury
čtvrtek 28. 4. 2022 zpřístupnění výsledků v IS Certis
…………………………………………..
10. a 11. 5. 2022 náhradní termín – pozvánku obdrží uchazeči nejpozději 7 dní před konáním
17. 5. 2022
termín předání výsledků náhradního termínu
4. Výsledky přijímacího řízení
Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů (tj. do 2. května 2022).
Uchazeč (zákonný zástupce) se může proti výsledku PŘ odvolat do 3 pracovních dnů ode dne
doručení rozhodnutí.
Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly dne 29. dubna 2022, a to v odpoledních
hodinách na stránkách školy www.spsjedovnice.cz v sekci Přijímací řízení. Registrační čísla
budou uchazečům sdělena emailem, sms zprávou, případně poštou do 11. 4. 2022.
Přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků zápisový lístek.
Mgr. Miloš Šebela, v.r.
V Jedovnicích dne 10. 1. 2022
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