Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Kolín, Heverova 191, 280 00 Kolín IV

PODMÍNKY PRO PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY STŘEDNÍHO
VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
23-51-H/01 Strojní mechanik (tříleté denní studium)
23-56-H/01 Obráběč kovů
Ředitel Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191 stanovil následující kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok
2021/2022.
1. Pořadí výsledků přijímacího řízení se stanoví jen dle studijních výsledků dosažených při
plnění povinné školní docházky za první pololetí posledního ročníku základní školy
(písemné zkoušky se nevypracovávají) následovně:
a. dosažený průměr prospěchu žáka 9. ročníku se násobí koeficientem 1;
b. dosažený průměr prospěchu žáka 8. ročníku se násobí koeficientem 1,5;
c. dosažený průměr prospěchu žáka 7. ročníku se násobí koeficientem 2;
d. pořadí žáků se stanoví od nejnižší přepočtené hodnoty dosaženého studijního
průměru po nejvyšší.
2. Žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a předložili potvrzení lékaře o zdravotní
způsobilosti uchazeče o studium v daném oboru vzdělání, splnili podmínky přijímacího
řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem.
3. Žáci přihlášení ke studiu oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů, kteří splnili podmínky
přijímacího řízení na SPŠS a JŠ Kolín a umístili se na pořadí 1. až 23. dle protokolu PO1/21,
budou přijati pro školní rok 2021/2022 do prvního ročníku ke studiu oboru 23-56-H/01
Obráběč kovů v prvním kole přijímacího řízení. Do celkového počtu 24 žáků přijímaných v
prvním kole přijímacího řízení může být jeden žák z nepřijatých přijat na základě odvolání
se k Odboru školství, mládeže a sportu Krajskému úřadu Středočeského kraje. V případě
naplnění počtu 24 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.
4. Žáci přihlášení ke studiu oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik (tříleté denní studium), kteří
splnili podmínky přijímacího řízení na SPŠS a JŠ Kolín a umístili se na pořadí 1. až 47. dle
protokolu PSM1/21, budou přijati pro školní rok 2021/2022 do prvního ročníku ke studiu
oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik v prvním kole přijímacího řízení. Do celkového počtu
48 žáků přijímaných v prvním kole přijímacího řízení může být jeden žák z nepřijatých
přijat na základě odvolání se k Odboru školství, mládeže a sportu Krajskému úřadu
Středočeského kraje. V případě nenaplnění počtu 48 přijatých žáků se vyhlásí další kolo
přijímacího řízení.
v Kolíně dne 19. ledna 2021
Ing. Jaromír Kratochvíl v. r.
ředitel školy
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