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Organizační směrnice SR 20_01 - přijímací řízení 2020/2021
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ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

pro l. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21
Přijímací řízení se řídí dle platných právních předpisů, zejména dle §59 - §60g zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
vyhlášky č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, NV č. 211/2010 Sb., o
soustavě oborů vzdělám v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění

pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb, správní řád a zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platných zněních.
I: Obory zakončené maturitní zkouškou:
Letecký mechanik
Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů)
Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik)
Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě)
Provoz a ekonomika dopravy
Ekonomika a podnikání (Finanční specialista)
Jednotné přijímací zkoušky:

1/1. termín jednotné přijímací zkoušky pro l. kolo:

14. dubna 2020 (přihlášky
odevzdat do l. března 2020)

2/ 2. termín jednotné přijímací zkoušky pro l. kolo:

15. dubna 2020 (přihlášky
odevzdat do l. března 2020)

3/1. náhradní termín jednotné přij. zkoušky pro l. termín: 13. května 2020 (přihlášky
odevzdat do l. března 2020)
4/ 2. náhradní termín jednotné přij. zkoušky pro 2. termín: 14. května 2020 (přihlášky
odevzdat do l. března 2020)
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky nedostaví
a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu.
Přijímání do l. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou bude probíhat na základě
výsledků jednotných přijímacích zkoušek a kritérií stanovených ředitelkou školy.
V případě splnění kritérií přijímacího řízení větším počtem žákům, než je stanovená kapacita
žáků pro přijetí v daném oboru, rozhoduje pořadí uchazečů na výsledkové listině.

II. Obory zakončené závěrečnou zkouškou (výučním listem):
Strojní mechanik (Mechanik letadel)
Obráběč kovů (Univerzální obráběč)
Strojní mechanik (Zámečník)
Nástroj ar
Elektrikář

Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)
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Zkrácené iednoleté studium:

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Chladící a klimatizační zařízení)
Elektrikář

Termín pro l. kolo pniímacího řízení (učební obory): 22. - 30. dubna 2020 (přihlášky
odevzdat do l. března 2020)
Přijímání do l. ročníků oborů zakončených závěrečnou zkouškou (výuční list) bude
probíhat na základě výsledků přijímacího řízení dle kritérií stanovených ředitelkou školy.
V případě splnění kritérií přijímacího řízení větším počtem žákům, než je stanovená kapacita
žáků pro přijetí v daném obom, rozhoduje pořadí uchazečů na výsledkové listině.

Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována pouze na doplnění kapacity oborů po l. kole.

Přijímací komise:

Předseda:

Místopředseda:
Členové:

Organizační ref.:

Ing. Be. Simona Nesvadbová, Ph.D.
Ing. Jan Charvát
Mgr. Petr Novotný,
Be. Pavel Friml,

pí Ševčuková, pí Lencová

III. Kritéria a podmínky pro přijetí ke studiu:
l. Maturitní obory (obory zakončené maturitní zkouškou)
Celkový počet bodů v přijímacím řízení je určen součtem dosažených bodových výsledků
v jednotných didaktických testech a body získanými na základě splnění kritérií stanovených
SSES. Minimální počet bodů pro přijetí žáka do l. ročníku je v prvním kole přijímacího
řízení 20 bodů.
60% tvoří dosažený bodový zisk z jednotných didaktických testů přepočítaný
vynásobením koeficientem K = 0,6 na bodový zisk, ve kterém může uchazeč získat max.
60 bodů. Pro přijetí je stanovena min. hodnota 12 bodů,

40% tvoří bodový zisk stanovený na základě kritérií stanovených SŠES, max.počet bodů,
které může uchazeč získat, je 40 bodů.

Kritéria stanovená SŠES se skládají z těchto částí:
hodnocení výsledků ze tří posledních klasifikačních období ZS (l. a 2. pololetí 8. třídy
a l. pololetí 9. třídy), bodové hodnoty jsou přidělovány za průměrný prospěch, známky
z českého jazyka a literatury, matematiky, anglického jazyka a z chování.
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zdravotní

název oboru

kód oboru

počet
přijímaných

způsobilost
(potvrzena na

úspěšné
absolvování

přihlášce)

Telekomunikační a elektrotechnické obory
Telekomunikační a datové sítě
Elektrotechnik

26-45-M/01

30

ANO

26-41-L/01

30

ANO

23-45-L/01

25
25

ANO
ANO

ANO

23-45-L/02
37-41-M/01

30

ANO*

ANO

ANO
ANO

Strojírenské obory

Programátor počítačem řízených strojů
Letecký mechanik
Dopravní obory
Provoz a ekonomika dopravy
Ekonomické obory

ANO

63-41-M/01
30
ANO
Finanční specialista
ANO
* podle NV 211/2010 Sb., o soustavě oborů, je nezbytnou podmínkou, aby uchazeč u oboru Provoz a ekonomika
dopravy předložil lékařský posudek o způsobilosti k výkonu budoucího povoláni v daném oboru (možné doložit na
přihlášce nebo samostatným posudkem)

2. Učební obor^ (obory zakončené výučním listem)
Celkový počet bodů v přijímacím řízení je určen součtem dosažených bodových výsledků

získaných na základě splnění kritérií stanovených SŠES. Minimální počet bodů pro přijetí
žáka do l. ročníku je v prvním kole přijímacího řízení 7 bodů, přičemž uchazeč může
získat max. 40 bodů.

Kritéria stanovená SŠES se skládají z těchto částí:
hodnocení výsledků ze tří posledních klasifikačních období ZS (l. a 2. pololetí 8. třídy
a l. pololetí 9. třídy), bodové hodnoty jsou přidělovány za průměrný prospěch, známky
z českého jazyka a literatury, matematiky, anglického jazyka a z chování.

zdravotní

název oboru

kód oboru

počet
přijímaných

způsobilost
(potvrzena na

úspěšné
absolvování

přihlášce)

Telekomunikační a elektrotechnické obory
Elektrikář

Sdělovací a zabezpečovací systémy

26-51-H/01
26-59-H/01

30
30

ANO
ANO

ANO
ANO

Strojírenské obory
Nástroj ar
Univerzální obráběč
Zámečnfk
Mechanik letadel

23-52-H/01
23-56-H/01
23-51-H/01
23-51-H/01

12
12
12
12

ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO

Učební obory - zkrácené jednoleté studium

Celkový počet bodů v přijímacím řízení je určen součtem dosažených bodových výsledků

získaných na základě splnění kritérií stanovených SŠES. Uchazeči budou přijímáni dle
sestaveného pořadí vyplývajícího z bodových výsledků získaných v přijímacím řízení.
Podmínkou přijetí je doložení získání dokladu o dosaženém vzdělání (ověřený opis
maturitního vysvědčení nebo výučního listu), a to nejpozději do 30. 6.2020.
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Kritéria stanovená SŠES se skládají z těchto částí:
hodnocení výsledků ze tří posledních klasifikačních období SŠ (absolvent maturitního
obom l. a 2. pololetí 3. ročníku SŠ a l. pololetí 4. ročníku SŠ, absolvent učebního obom
l. a 2. pololetí 2. ročníku SŠ a l. pololetí 3. ročníku SŠ), bodové hodnoty jsou
přidělovány za prospěch z chování.

zdravotní
název oboru

kód oboru

Chladící a klimatizační zařízení

Elektrikář

26-52-H/01
26-51-H/01

počet
přijímaných

způsobilost
(potvrzena na
přihlášce)

30
30

ANO
ANO

úspěšné
absolvování

ANO
ANO

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu:

základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení

z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ (u žáků, kteří se nehlásí ze ZŠ) - u
zkrácených obom doklady, které jsou předepsány touto směrnicí
lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (l. strana přihlášky), podle
NV 211/2010 Sb., o soustavě oborů, je nezbytnou podmínkou, aby uchazeč u oboru
Provoz a ekonomika dopravy předložil lékařský posudek o způsobilosti k výkonu
budoucího povolání v daném oboru (možné doložit na přihlášce nebo samostatným
posudkem)

cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a
nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (nostrifikační doložka)
uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského
zařízení, ze kterého je zřejmé, jakým způsobem střední škola upraví podmínky
přijímacího řízení (stupeň podpůrných opatření, určení navýšení času nebo použití
kompenzačních pomůcek).

Úprava podmínek uchazečům se SDeciálnímLvzdelávacími potřebami

l) Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP") má při přijímacím řízení nárok na podpůrná
opatření spočívajících v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání.

2) Uchazeč se SVP přikládá podle § l odst. l písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném
znění, k přihlášce ke střednímu vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

3) Pokud uchazeč se SVP koná jednotnou přijímací zkoušku, upraví ředitelka školy
podmínky této zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále
jen „Centrum") podle doporučení školského poradenského zařízení.
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Přijímání cizinců ke studiu

l) Občané Evropské unie a jejich rodinm příslušníci mají přístup ke vzdělání a školským
službám podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, za stejných
podmínek jako občané ČR.

2) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nekonají
na žádost jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. U
těchto uchazečů vytvoří ředitelka školy ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení
všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého
jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich
zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon.

3) Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v daném obom vzdělání, není bodem 2 dotčena. Pro hodnocení znalostí

českého jazyka budou stanovena jednotná kritéria pro všechny uchazeče, kterých by se
rozhovor týkal.

4) Osoby neuvedené v odstavci l, mají stejný přístup ke vzdělání jako občané EU v případě,
že oprávněně pobývají na území ČR. Žáky školy se stávají (v souladu s ustanovením
zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) § 20 odst. 3) až okamžikem prokázání oprávněnosti
pobytu na území ČR dokladem podle zvláštního předpisu (žák. č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území ČR; žák. č. 325/1999 Sb., o azylu, v platných zněních), přičemž

posledním dnem pro předložení jmenovaných dokladů včetně nostrifikační doložky je den
nástupu do školy (tj. l. 9. příslušného školního roku). Uvedené dokazování není
podmínkou pro účast v přijímacím řízení a ke vzniku nároku na přijetí ke studiu.
IV. Vyhlášení výsledku přiiímacího řízení pro l. kolo

Termín zveřejnění: výsledkové listiny přijatých uchazečů v jednotlivých oborech budou
zveřejněny v souladu s § 60e zákona 561/2004 Sb., v platném znění.
Zároveň podle jmenovaného § ředitelka školy zveřejní výsledky hodnocení prvního a
posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

V souladu s ustanovením §60e zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,
ředitelka školy doručí nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům rozhodnutí o
nepřijetí.

V Praze dne 23. ledna 2020

y^^^

^?-

Ing. Be. Simona Nesvadbová, Ph.D.
ředitelka SŠES
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