
 

  

 
 

 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

pro první kolo přijímacího řízení 
 
 

Čl. 1 
Všeobecná ustanovení 

 
Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí, mimo jiné, následujícími právními 
předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
V souladu s těmito právními předpisy a celkovou povolenou kapacitou školy je pro školní rok 2022/2023 předpokládaný 
počet žáků přijímaných do denního studia a počet tříd následující: 
 

 
studijní obor 

předpokládaný počet 
přijímaných žáků  

počet 
otevíraných tříd 

18-20-M/01 Informační technologie 30 1 

23-41-M/01 Strojírenství 60 2 

26-41-M/01 Elektrotechnika 30 1 

 
 

Čl. 2 
Přijímání ke studiu 

 
1. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. 
 1.1 Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura 

  a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. 
 1.2 Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou předloží platné doporučení 

  školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, bude 
  mít podmínky zkoušek předepsaným způsobem upravené. 

 1.3 Uchazeči, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na 
  žádost předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek promíjí písemný test z českého 
  jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude 
  u uchazeče ověřena rozhovorem, a to v době konání písemného testu. 

 
2. Každý uchazeč získá celkové bodové skóre v rozmezí 0 – 100 bodů, které rozhodne o jeho úspěšnosti, takto: 
 

hodnocená část přijímacího řízení skóre 

test z matematiky 0 až 38 bodů 

test z českého jazyka a literatury (*) 0 až 38 bodů 

průměrný prospěch (**), (***) 0 až 15 bodů 

prospěch z matematiky (**), (***) 0 až 9 bodů 

celkem 0 až 100 bodů 

   
 (*)  Uchazeč, který není státním občanem České republiky, získal předchozí vzdělání v zahraniční škole a byl mu 

   prominut písemný test z českého jazyka a literatury, získá tzv. redukované bodové hodnocení vygenerované 
   a poskytnuté Centrem. 

 



 

 

 (**)  Hodnotí se průměrný prospěch a prospěch z matematiky v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy 
   základní školy nebo z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia. 

(***) Pokud uchazeč absolvoval 2. pololetí 8. třídy základní školy nebo tercie víceletého gymnázia ve školním roce 
2019/2020, nebude mu prospěch tohoto období zahrnut do bodového skóre. Místo toho mu bude ohodnocen 
prospěch z prvního pololetí tohoto školního roku dvojnásobným počtem bodů. 

     Za každé hodnocené období jsou body přidělovány následujícím způsobem: 
 

za průměr ze známek body  za známku z matematiky body 

do 1,20 5  1 3 

do 1,40 4  2 2 

do 1,60 3  3 1 

do 1,80 2  4 0 

do 2,00 1  5 0 

nad 2,00 0    

 
3. Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle celkového bodového skóre. 
 
4. Podmínky, které musí být současně splněny pro přijetí ke vzdělávání: 

a) úspěšné absolvování rozhovoru pro ověření znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném 
oboru vzdělání – týká se uchazeče, kterému byl prominut písemný test z českého jazyka a literatury, 

b) umístění v pořadí, které nepřesáhne počet žáků přijímaných na zvolený obor. 
 
5. V případě dosažení shodného počtu bodů více uchazeči určí se jejich pořadí podle následujících priorit 

(v uvedeném pořadí): 
 a)  nejnižšího součtu průměrných prospěchů v 8. (1. a 2. pololetí) a 9. třídě (1. pololetí) základní školy nebo 

  z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 b) nejnižšího součtu hodnocení z předmětu matematika v 8. (1. a 2. pololetí) a 9. třídě (1. pololetí) základní školy 

  nebo  z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 c)  nejnižšího součtu hodnocení z předmětu fyzika v 8. (1. a 2. pololetí) a 9. třídě (1. pololetí) základní školy nebo 

  z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 d) nejnižšího součtu hodnocení z předmětu český jazyk v 8. (1. a 2. pololetí) a 9. třídě (1. pololetí) základní školy 

  nebo  z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia. 
 
 

Čl. 3 
Zveřejnění výsledků 

 
Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn po vyhodnocení přijímacího řízení na 
úřední desce v budově školy a na internetových stránkách školy www.sps-karvina.cz nejpozději dne 29. dubna 2022. 
Zápisový lístek odevzdá přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče ředitelce školy, která 
rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole 
výše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného 
uchazeče. 
 
 
V Karviné dne 28. ledna 2022 
 
 
 

 
Ing. Česlava Lukaštíková v.r. 
ředitelka školy 
 
 

zveřejněno 31. ledna 2022 

http://www.sps-karvina.cz/

