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PODMÍNKY PRO PRVNÍ A DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY 

STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
 
23-41-M/01 Strojírenství 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 
 
Ředitel Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 
Kolín, Heverova 191, 280 02 Kolín IV stanovil následující kritéria pro první (12. 04. 2021) a druhé kolo 
(13. 04. 2021) přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. 
 
1. Ředitel školy v návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu 

osobní přítomnosti žáků ve škole a v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ze dne 5. ledna 2021 rozhodl o zrušení přijímací zkoušky v rámci 
přijímacího řízení na čtyřleté obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022, pakliže 
bude počet uchazečů v oboru Strojírenství (23-41-M/01) menší nebo roven 90 a v oboru 
Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01) menší nebo roven 30. Konečné rozhodnutí o zrušení 
přijímací zkoušky oznámí ředitel školy uchazečům o studium nejpozději do 8. března 2021. 

a. bodové hodnocení průměrného prospěchu za I. pololetí 9. ročníku základní školy se 
stanovuje tak, že za průměr 1,00 získá žák 40 bodů a za každou setinu průměru nad 
1,00 se mu odpočte 0,1 bodu; 

b. bodové hodnocení prospěchu z Českého jazyka, Matematiky a Fyziky za I. pololetí 9. 
ročníku základní školy se stanovuje tak, že za známku 1 se žákovi neodpočte žádný 
bod a za každý stupeň nad 1 se odpočítává 2 body; 

c. pořadí žáků se stanoví od nejvyššího bodového hodnocení po nejnižší; v případě 
rovnosti výsledného bodového hodnocení bude rozhodovat lepší hodnocení prospěchu 
z Matematiky, eventuálně i při této shodě lepší hodnocení prospěchu z Fyziky. 

d. žáci, kteří dosáhli součtem bodů kladný počet bodů (tj. větší jak 0) splnili podmínky 
přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

2. V případě, že počet uchazečů v oboru Strojírenství (23-41-M/01) bude vyšší než 90 a v oboru 
Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01) bude vyšší než 30, bude se konat centrálně zadávaná 
jednotná přijímací zkouška.  

3. Pořadí výsledků přijímacího řízení se stanoví dle bodového hodnocení složeného ze studijních 
výsledků za I. pololetí 9. ročníku základní školy a případně na základě výsledků centrálně 
zadávané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (viz body 1). 

a. bodové hodnocení průměrného prospěchu za I. pololetí 9. ročníku základní školy se 
stanovuje tak, že za průměr 1,00 získá žák 40 bodů a za každou setinu průměru nad 
1,00 se mu odpočte 0,1 bodu; 

b. bodové hodnocení prospěchu z Českého jazyka, Matematiky a Fyziky za I. pololetí 9. 
ročníku základní školy se stanovuje tak, že za známku 1 se žákovi neodpočte žádný 
bod a za každý stupeň nad 1 se odpočítává 2 body; 

c. bodové hodnocení výsledků centrálně zadávané jednotné zkoušky z českého jazyka a 
literatury a matematiky se stanoví tak, že bodová hodnota za maximum v obou testech 
v součtu 100 bodů obdrží žák 60 bodů (bodová hodnota testů se násobí 
koeficientem 0,6); 

d. výsledné bodové hodnocení žáka je součet bodů dle odst. 3) písm. a) až c); 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_OOP_JPZ_5-1-2021.pdf
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e. pořadí žáků se stanoví od nejvyššího bodového hodnocení po nejnižší; v případě 
rovnosti výsledného bodového hodnocení bude rozhodovat lepší výsledek jednotné 
přijímací zkoušky, eventuálně i při této shodě lepší výsledek z testu z matematiky; 

f. žáci, kteří dosáhli součtem bodů kladný počet bodů (tj. větší jak 0) splnili podmínky 
přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

4. Žáci přihlášení ke studiu oboru 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, kteří splnili podmínky 
přijímacího řízení na SPŠS a JŠ Kolín a umístili se na pořadí 1. až 29. dle protokolu PMZ1/21, 
budou přijati pro školní rok 2021/2022 do prvního ročníku ke studiu oboru 23-44-L/01 Mechanik 
strojů a zařízení v prvním kole přijímacího řízení. Do celkového počtu 30 žáků přijímaných v 
prvním kole přijímacího řízení může být jeden žák z nepřijatých přijat na základě odvolání se 
k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. V případě naplnění 
počtu 30 přijatých žáků se další kolo přijímacího řízení nekoná. V případě malého počtu 
přihlášených žáků se obor neotvírá a zákonným zástupcům přihlášených žáků bude nabídnut 
převod přihlášky na obor, který se v prvním kole otevírá. V případě nenaplnění počtu 30 
přijatých žáků se vyhlásí další kolo přijímacího řízení. 

5. Žáci přihlášení ke studiu oboru 23-41-M/01 Strojírenství, kteří splnili podmínky přijímacího 
řízení na SPŠS a JŠ Kolín a umístili se na pořadí 1. až 89. dle protokolu PS1/21, budou přijati 
pro školní rok 2021/2022 do prvního ročníku ke studiu oboru 23-41-M/01 Strojírenství v prvním 
kole přijímacího řízení. Do celkového počtu 90 žáků přijímaných v prvním kole přijímacího 
řízení může být jeden žák z nepřijatých přijat na základě odvolání se k Odboru školství, 
mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. V případě nenaplnění počtu 90 
přijatých žáků se vyhlásí další kolo přijímacího řízení. 

 
 
v Kolíně dne 19. ledna 2021                                                      

 
  Ing. Jaromír Kratochvíl v. r. 

ředitel školy 
 


