Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Kolín IV, Heverova 191, 280 02 Kolín IV

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PRO OBORY STŘEDNÍHO
VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Studijní obor
23-41-M/01 Strojírenství

Předpokládaný počet přijatých uchazečů
obor
23-41-M/01 Strojírenství

předpokládaný počet přijatých žáků
60 uchazečů

Důležité termíny přijímacího řízení
podání přihlášky
1. řádný termín přijímací zkoušky
2. řádný termín přijímací zkoušky
1. náhradní termín přijímací zkoušky
2. náhradní termín přijímací zkoušky
zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího
řízení
odevzdání zápisových lístků

do 1. března 2022
12. dubna 2022
13. dubna 2022
10. května 2022
11. května 2022
do 29. dubna 2022 na webu školy a ve
vestibulu školy po dobu 15 dní
do 13. května 2022

Přihláška do 1. kola přijímacího řízení
•
•
•
•

Termín podání přihlášky do 1. března 2022
Uchazeč může na naši školu podat dvě totožné přihlášky na dva různé obory.
Přihlášky je ke stažení zde.
Informace o zaregistrování přihlášky bude do 5 dnů od doručení zaslána na mail
zákonného zástupce (přihláška musí obsahovat telefon i e-mail zákonného zástupce).
Potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře není pro obor Strojírenství vyžadováno.

Organizace 1. kola přijímacího řízení
•
•

•

Pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději 14 dní před konáním této
zkoušky.
Jednotná přijímací zkouška se skládá z didaktického testu z Českého jazyka
a literatury (60 minut, povolené pomůcky – modře nebo černě píšící propisovací
tužka) a z didaktického testu z Matematiky (70 minut, povolené pomůcky – modře
nebo černě píšící propisovací tužka, obyčejné tužka a rýsovací potřeby).
Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou,
mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli
na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce
jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou
školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu
přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může
jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.
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•

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z
důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy
omluvu uzná, uchazeč může konat zkoušku v náhradním termínu.

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2022, nejpozději
29. dubna 2022.
Celkové hodnocení uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem na veřejně
přístupném místě ve škole (vestibul školy) a na webových stránkách školy po dobu
15 dní.
Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozhodnutí o přijetí si lze
vyzvednout při předání zápisového lístku.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které
nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá
po dobu 10 dnů na poště, pak je považováno za doručené.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od
tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodu
naplnění kapacity, podá ihned odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být
přijat v rámci tzv. autoremedury.
Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč
chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).
Ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení, vyhlásit další kola
přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (bude zveřejněno na
webových stránkách školy).

Kritéria přijímacího řízení
Ředitel Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Kolín, Heverova 191 stanovil následující kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2022/2023.
1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení podílí nejméně 60 %. Škola do výsledku přijímacího řízení
zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.
2. Dále bude 40 % zohledněno bodové hodnocení průměrného prospěchu uchazeče
o studium za I. pololetí 9. ročníku základní školy. Toto hodnocení se stanovuje tak:
a. pořadí výsledků přijímacího řízení se stanoví dle bodového hodnocení
složeného ze studijních výsledků za I. pololetí 9. ročníku základní školy a na
základě výsledků centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z Českého
jazyka a literatury a Matematiky (viz bod 1).

SPŠS a JŠ Kolín IV
Heverova 191
280 02 Kolín IV

e-mail: info@sps-ko.cz

telefon: 321 743 000

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Kolín IV, Heverova 191, 280 02 Kolín IV
b. 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;
c. 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 odpočítávají 2 body;
d. 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);
e. výsledné bodové hodnocení žáka je součet bodů dle odst. 3) písm. a) až d);
f. 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;
g. žáci, kteří dosáhli součtem bodů kladný počet bodů (tj. větší jak 0), splnili
podmínky přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.
3. 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 59. dle protokolu
PS1/22, budou přijati pro školní rok 2022/2023 do prvního ročníku ke studiu oboru
23-41-M/01 Strojírenství v prvním kole přijímacího řízení.
4. Do celkového počtu 60 žáků přijímaných v prvním kole přijímacího řízení může být
jeden žák z nepřijatých přijat na základě odvolání se k Odboru školství Krajského úřadu
Středočeského kraje.
5. V případě nenaplnění počtu 60 přijatých žáků se vyhlásí další kolo přijímacího řízení.

v Kolíně dne 3. ledna 2022
Ing. František Pražák, Ph.D., v. r.
ředitel školy
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