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SPŠE/3094/2022 

Kritéria přijímacího řízení pro 5. kolo na školní rok 2022/2023 – maturitní obor L 

Stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení 

V souladu s § 59 a § 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Vyhláškou o přijímacím řízení 

ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., stanovuji jednotná kritéria přijímacího řízení pro 

všechny uchazeče oborů denní studia: 

Kód a název oboru - RVP Školní vzdělávací program Počet volných míst 

26-41-L/52  

Provozní 

elektrotechnika 

Provozní elektrotechnika  

(nástavbové studium) 
12 

 

HODNOCENÍ UCHAZEČŮ  

V přijímacím řízení bude v rámci 5. kola každý uchazeč hodnocen podle následujících kritérií. 

1.  Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 50 

Na základě údajů z podaných přihlášek budou uděleny body za průměrný prospěch za první pololetí 

posledního ročníku studia v oborech 26-xx-H/xx. (zaokrouhlený na dvě desetinná místa). 

Průměrný prospěch od 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Průměrný prospěch do  1,49 1,99 2,49 2,99 3,49 5,00 

Počet bodů 50 40 30 20 10 0 

 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v soutěžích certifikovaných MŠMT) ve 

školních letech 2020/21 a 2021/22), dokládající zájem uchazeče o studium, může získat uchazeč 

nejvýše 10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce). Započítává se pouze nejvyšší dosažené kolo. 

• Soutěže: Fyzikální olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Matematická olympiáda, Logická 

olympiáda, Přírodovědný klokan, České ručičky, Elektrotechnická olympiáda, Celostátní 

matematická soutěž žáků SOŠ, Středoškolská odborná činnost, Enersol 

Okresní kolo do 3. místa 2 body 

Krajské kolo do 3. místa 3 body 

Celostátní kolo do 5. místa  5 bodů 

 



Na základě součtu přidělených bodů budou uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě 

rovnosti součtu bodů budou použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku 

rozhodnutí: 

1. Průměrný prospěch za první pololetí posledního ročníku studia v oborech 26-xxH/xx – 

vzestupně. 

2. Počet známek „výborný“ uvedených na přihlášce za druhé pololetí 1. a 2. ročníku a za  

1. pololetí 3. ročníku studia učebního oboru 26-xx-H/xx.   

3. Počet známek „chvalitebný“ uvedených na přihlášce za druhé pololetí 1. a 2. ročníku a za  

1. pololetí 3. ročníku studia učebního oboru 26-xx-H/xx.   

 

Podmínkou nástupu ke studiu je získání výučního listu v oborech 26-xx-H/xx. 

 

V Pardubicích 12. září 2022      Mgr. Petr Mikuláš 

ředitel školy 

 


