
 
 

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO SESTAVENÍ POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH 

UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

V MATURITNÍCH OBORECH 

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole, Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim 

  

 Obor Zaměření (název ŠVP) 

Počet 

žáků 

18-20-M/01 Informační technologie Informatika pro průmysl 30 

78-42-M/01 Technické lyceum  se zaměřením STA, STR 30 

36-47-M/01 Stavebnictví Pozemní stavitelství 30 

23-41-M/01 Strojírenství Stavba a provoz strojů 30 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Návrhář nábytku 30 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

 (obor s kódem L0 + H) - 23-56-H/ Obráběč kovů 

Pro programování CNC 12 

Mechatronik 12 

 

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu 

odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání. 

  

Kritéria přijímacího řízení 

1. Výsledek písemných testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ) 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu Český jazyk a 

literatura a písemného testu Matematika a její aplikace z prvního a druhého termínu. CERMAT 

zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do 

prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2023 

2. Hodnocení žáka na vysvědčení ZŠ 

Pro účely hodnocení žáka na vysvědčení je započítán prospěch ze základní školy  v I. a II. pol. 

8. ročník. A I. Pololetí 9. ročník  

3. Celkové hodnocení přijímacího řízení 

Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 % 

a hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ tvoří 40%. 

  

  



 
 

Výpočet celkového bodového ohodnocení: 

 Bude podle vzorce ( 100/průměrný prospěch za pololetí ZŠ*0,40) + (součet bodů z výsledků 

jednotných zkoušek*0,60) – vznikne přepočtený počet bodů – tento výsledek převedeme 

násobícím koeficientem *10 na body.  

1. U předmětů ANJ, MAT a  FYZ se budou odečítat 3 body za každé hodnocení za 4 a 

5 bodů za každé hodnocení za 5.  

2. Při hodnocení chování za každé uspokojivé se odečtou 3 body a za neuspokojivé 5 

bodů. 

3. V případě rovnosti bodů, kdy se rozhoduje o přijetí či nepřijetí, o konečném pořadí 

rozhodují pomocná kritéria: 

o Rozšíření bodového hodnocení na jedno, popřípadě dvě desetinná místa 

o V případě, že uchazeč doloží umístění od okresního kola výše ve sportovních 

nebo odborných soutěží získá pomocné body, o které bude zvýšen konečný 

počet bodů 

1. místo - 6 bodů 

2. místo - 4 body 

3. místo - 2 body 

Podle počtu bodů bude sestaveno pořadí uchazečů – nejvyšší počet bodů = první v pořadí. 

Pro zachování objektivity se do průměrného prospěchu nezapočítávají volitelné předměty. 

U všech oborů je potřeba na přihlášce potvrzené doporučení od lékaře. 

Všem uchazečům o učení na Střední průmyslové škole ve Vlašimi přeji úspěch. 

  

            
         Ing. Bohumil Bareš 

 ředitel škol 
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