Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace
Čs. armády 10, Děčín I, 405 02, IČ: 47274689, tel.: 412516136, www.prumkadc.cz

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - 3. kolo
Podle §60 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon) stanovuji následující kritéria přijímacího
řízení.
Ve třetím kole PŘ pro školní rok 2017/2018 bude do prvních ročníků přijato pro obor:
Stavebnictví
36-47-M/01
5 uchazečů
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
5 uchazečů
Elektrotechnika
26-41-M/01
5 uchazečů
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle kritérií:
Na základě hodnocení ze ZŠ (2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) mohou být přijati pouze uchazeči z 9.
ročníku ZŠ nebo paralelního ročníku víceletého gymnázia, kteří v rozhodném období nebyli hodnoceni
známkou nedostatečný.
Pohovoru se účastní pouze uchazeči, kteří byli hodnoceni ze ZŠ (2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku)
známkou dostatečný z CJL nebo MAT. Ostatním je započteno do celkového počtu bodů 10 bodů za
prospěch bez konání pohovoru.
Nejnižší bodová hranice pro přijetí dosažená uchazečem v pohovoru je 5 bodů. Uchazeči, kteří jsou na
základě výsledků hodnocení ze ZŠ povinni účastnit se pohovoru a k pohovoru se nedostaví, jsou hodnoceni
počtem 0 bodů z pohovoru.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového získaného součtu bodů z jednotlivých
částí přijímacího řízení. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí do naplnění kapacity oboru.
Bodové hodnocení na základě:

Min.
bodů pro
přijetí

a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 50 až 0 bodů
(průměr 1,00 – 50 bodů, dále sestupně lineárně dle průměru, při průměru 3,00
a více – 0 bodů)
b) dalších kritérií vyhlášených ředitelem školy
1. Bez pohovoru (v případě prospěchu ze ZŠ 2.pol. 8. ročníku a
1. pol. 9. ročníku bez hodnocení dostatečný z CJL nebo MAT)
2. Za pohovor (v případě prospěchu ze ZŠ v 2.pol. 8. ročníku a
1. pol. 9. ročníku s hodnocením dostatečný z CJL nebo MAT)
Celkem

Max. lze
dosáhnout
bodů
50

10
5
60

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za hodnocení ze
ZŠ, dále podle lepší známky z MAT, dále podle lepší známky z CJL.
Lékařské potvrzení, že uchazeč je schopen studovat daný obor, vyžadujeme.
V Děčíně 4.9.2017
Ing. Jana Vacková
ředitelka školy
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Poznámka
Lékařské potvrzení vyžadujeme. Uchazečům se zdravotním postižením doporučujeme konzultaci
možností studia s vedením školy nebo výchovnou poradkyní VOŠ a SPŠ Děčín.
Uchazeči, kteří žádají o uzpůsobení podmínek při přijímání při konání testu jednotné zkoušky, které
odpovídají stupni podpůrných opatření z doporučení školského poradenského zařízení, musí podat
žádost, doloženou kopií zprávy školského poradenského zařízení nejpozději do 1. března 2017.
V případě, že se uchazeč o studium nebude moci z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky a v
řádném termínu se omluví, bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, který je předběžně
stanoven na 11. a 12. května 2017.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději 2
pracovní dny po zpřístupnění hodnocení Centrem
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na stránkách školy pod přiděleným registračním číslem.
Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat
se potvrdit zápisovým lístkem. Pokud tak neučiní v termínu, vzdává se tím práva být přijat na školu a na
jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

