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Kritéria přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělávání
s maturitní zkouškou – denní forma pro školní rok
2022/2023
Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení do 1. ročníku se bude řídit těmito kritérii:

Počty přijímaných žáků.
V 1. kole přijímacího řízení bude přijato:

23-41-M/01

Strojírenství

32-41-M/01

Zpracování usní, plastů a pryže

120 žáků
30 žáků

Přijímací zkoušky se konají na základě jednotné zkoušky, formou centrálně
zadávaných jednotných písemných testů (Cermat) z předmětů Český jazyk a literatura
a Matematika a její aplikace.
Podmínkou je úspěšné zakončení obou pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ, respektive
odpovídajícího ročníku nižšího gymnázia či konzervatoře, tj. minimálně prospěl.
Jednotlivá kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole – žáci
budou přijatí v pořadí dle dosaženého počtu bodů, tj. od nejvyššího po nejnižší počet
bodů do počtu 120 a 30 přijímaných žáků. V případě rovnosti celkových bodů na
posledním přijímaném místě, bude dána přednost uchazeči s vyšším počtem bodů za
průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ, respektive odpovídajícího ročníku
víceletého gymnázia či konzervatoře. Pokud nastane shoda i v tomto případě, bude
přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem z 1. pololetí 8. ročníku ZŠ, respektive
odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia či konzervatoře. Nastane-li i nyní shoda,
bude přijat uchazeč s vyšším počtem bodů za jednotný písemný test z Matematiky a
její aplikace.
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Uchazeči budou bodováni podle následujících hledisek.
1. Průměrný prospěch (zaokrouhleno na 2 desetinná místa):
-

z 2. pololetí 8. třídy (0 – 30 bodů, to je max. 15 %)
z 1. pololetí 9. třídy (0 – 30 bodů, to je max. 15 %)
Body za průměrný prospěch:
1,00 = 30 bodů; 3,00 – 0 bodů; mezi uvedenými průměry platí lineární
závislost počtu bodů na průměru.

2. Výsledek z jednotné přijímací zkoušky – test z matematiky (max. 50 bodů, tj. 60
bodů po přepočtení), test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů, tj. 60 bodů po
přepočtení), celkem max. 100 bodů tj. 120 bodů po přepočtení tedy 60 %. Žák splnil
kritéria přijetí za předpokladu, že dosáhl 20 a více bodů v jednotné přijímací zkoušce.
3. Účast v technickém či přírodovědném kroužku za období, kdy uchazeč
navštěvoval 8. a 9. ročník základní školy (resp. odpovídající ročníku nižšího
gymnázia či konzervatoře) = 20 bodů, to je 10 %. Účast je potřeba doložit k přihlášce
potvrzením pořádající organizace (včetně jména a příjmení účastníka, data
absolvování kroužku, jména odpovědné osoby vedoucí kroužek a tel. čísla).
4. Postup přijímání uchazeče, který je cizinec, nebo studoval základní školu
v zahraničí:
Přijetí výše uvedených žáků bude řízeno principem rovnosti všech uchazečů. Ředitel
školy u takového uchazeče rozhodne o formě konání přijímací zkoušky a stanoví
komisi ve složení zástupce vedení školy, učitel českého jazyka a učitel matematiky,
která posoudí předložené doklady o dosavadním vzdělání uchazeče, případně provede
s uchazečem pohovory. Komise stanoví na základě pohovoru počet bodů, které se
žákovi započítají za prospěch na ZŠ. Uchazeč – cizí státní příslušník – který požádal
dle §20 odst. 4 (školský zákon) o prominutí přijímací zkoušky z Čj, a kterému ředitel
vyhověl, musí prokázat znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném
oboru před touto komisí. O výsledku pohovoru sepíše komise zprávu. Pohovorům
může být přítomen tlumočník. Pokud uchazeč bude psát pouze test z matematiky,
bude při stanovení celkového pořadí uchazečů zařazený v rámci pořadí uchazečů
konajících obě zkoušky na místo odpovídající jeho pořadí v redukovaném žebříčku
uchazečů, vytvořeném pouze podle pořadí uchazečů v testu matematiky.
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5. Žáci ucházející se o přijetí na SPŠS Olomouc musí předložit na přihlášce ke studiu
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru.
Další podmínky pro přijetí:
Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení včetně všech příloh a dalších
náležitostí přihlášky dle kritérií, odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče na sekretariát školy v termínu do 1. března 2022. Přihlášky
nutno zaslat poštou na adresu školy nebo osobně na sekretariát školy.

V Olomouci dne 31. ledna 2022

podepsal
Mgr. Karel Digitálně
Mgr. Karel Neumann
2022.01.31
Neumann Datum:
12:28:18 +01'00'

Mgr. Karel Neumann
ředitel školy
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