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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ                                                                              1. KOLO 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 PRO STUDIJNÍ OBORY 
 
 

 Podmínkou přijetí do oborů s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení je absolvování jednotné zkoušky, která se 
skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace. 

 Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a cizincům podle § 1 odst. 1 zákona 
o opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při 
přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost test z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Nezbytnou podmínkou pro přijetí takového uchazeče ke studiu je 
zvládnutí rozhovoru ověřujícího znalost českého jazyka potřebného pro absolvování celkového studia s výsledkem 
„schopen“ (po jazykové stránce).  

 Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace mají na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test jednotné 
přijímací zkoušky z oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

 Přijmout lze uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním 
povinné školní docházky a současně absolvovali alespoň osmý ročník základní školy. Na vysvědčení z 1. pololetí 
poslední absolvované třídy a 2. pololetí předposlední absolvované třídy nesmí být žádná známka „5“.  

 Jako kritérium hodnocení schopností a vědomostí určuje ředitel školy prospěch z 1. pololetí poslední a 2. pololetí 
předposlední absolvované třídy (váha 40 %), výsledky jednotné zkoušky (váha 60 %). V případě rovnosti bodů rozhodují 
o pořadí uchazečů kritéria viz dále. 

 V případě, že jeden z posledních dvou absolvovaných školních ročníků základní školy je školní rok 2019/20, bere se 
vždy hodnocení z prvního pololetí tohoto roku. 

 Uchazeči budou přijímáni podle pořadí z bodového hodnocení. 
 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče na přihlášce se vyžaduje u oboru 26-41-M/01 

Elektrotechnika.  
 Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce ke studiu potvrzuje praktický lékař uchazeče. 
 
 
 

 
 
Stanovený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání (denní 
forma vzdělávání) 
 
26-41-M/01  Elektrotechnika                                                    30 
23-41-M/01  Strojírenství                            30 
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání                                                  30 
 

 Počet přijatých v prvním a dalších kolech přijímacího řízení bude stanoven podle počtu přihlášených vždy maximálně do 
výše uvedených hodnot.  

 Kapacita jednotlivých oborů může být naplněna již v prvním kole přijímacího řízení.   
 Jako omezující kritérium může ředitel školy stanovit i minimální počet dosažených bodů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Klatovy 09.01.2023       Ing. Bohumír Kopecký v.r., ředitel školy     



 
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 

 
 
 
 
Výpočet bodového hodnocení u osob, kterým nebyl prominut test z českého jazyka a literatury 
 
1) Hodnocení na základě prospěchu z 1. pololetí poslední a 2. pololetí předposlední absolvované třídy – váha 40% 
 

 Při samotném výpočtu se vychází z počtu 200 bodů (celkem přiděleno každému uchazeči). 
 Bodové mínusy (odpočty) za známky v jednotlivých pololetích 
 

 Změna klasifikace každého ze čtyř vybraných předmětů (viz níže) znamená snížení o čtyři body za každý 
stupeň. Známka 2 = mínus 4 body, známka 3 = mínus 8 bodů, známka 4 nebo známka „uvolněn-nehodnocen“ 
= mínus 12 bodů. 

 
Ekonomika a podnikání  český jazyk, první cizí jazyk, občanská výchova, matematika 
Strojírenství, Elektrotechnika  český jazyk, první cizí jazyk, matematika, fyzika 
 

 Změna klasifikace každého z předmětů (viz níže) znamená snížení o jeden bod za každý stupeň.   
Známka 2 = mínus 1 bod, známka 3 = mínus 2 body, známka 4 nebo známka „uvolněn-nehodnocen“ = mínus 3 
body. 

 
Ekonomika a podnikání  zeměpis, dějepis, přírodopis, chemie, fyzika 
Strojírenství, Elektrotechnika občanská výchova, zeměpis, dějepis, přírodopis, chemie 

 
2) Hodnocení výsledků jednotné zkoušky – testy z obsahu vzdělávání z českého jazyka a literatury a matematiky - 

váha 60%. Při samotném výpočtu se počítá s dvojnásobkem dosažených bodů.  
 
3) Na základě bodového hodnocení prospěchu z 1. pololetí poslední a 2. pololetí předposlední absolvované třídy 

(40%) a na základě výsledků jednotné zkoušky (60%) je sestaveno pořadí uchazečů. 
 
4) Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria – v daném pořadí: 
 

Ekonomika a podnikání  Strojírenství, Elektrotechnika 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší průměr z předmětů = >  český jazyk, první cizí jazyk,  český jazyk, první cizí jazyk, 
1. pololetí poslední absolvované třídy občanská výchova, matematika matematika, fyzika 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší průměr z předmětů =>  český jazyk, první cizí jazyk,  český jazyk, první cizí jazyk, 
2. pololetí předposlední absolvované třídy občanská výchova, matematika matematika, fyzika 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  český jazyk   matematika                    
1. pololetí poslední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  český jazyk   matematika                    
2. pololetí předposlední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  první cizí jazyk   fyzika                    
1. pololetí poslední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  první cizí jazyk    fyzika                    
2. pololetí předposlední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  matematika   český jazyk                  
1. pololetí poslední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  matematika    český jazyk                   
2. pololetí předposlední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  druhý cizí jazyk    první cizí jazyk                    
1. pololetí poslední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  druhý cizí jazyk                   první cizí jazyk 
2. pololetí předposlední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Výpočet bodového hodnocení u osob, kterým byl na žádost prominut test z českého jazyka 
a znalost českého jazyka byla ověřena rozhovorem, redukované pořadí. 
 
1) Rozhovor ověřující znalost českého jazyka u osob, kterým byl na žádost prominut test z českého jazyka  

 Vstupní podmínkou pro přijetí uchazeče, kterému byl na žádost prominut test z českého jazyka, je zvládnutí rozhovoru 
ověřujícího znalost českého jazyka potřebného pro absolvování celkového studia s výsledkem „schopen“. 

 
2) Hodnocení na základě prospěchu z 1. pololetí poslední a 2. pololetí předposlední absolvované třídy – váha 40% 
 

 Při samotném výpočtu se vychází z počtu 200 bodů (celkem přiděleno každému uchazeči). 
 Bodové mínusy (odpočty) za známky v jednotlivých pololetích 
 

 Změna klasifikace každého ze tří vybraných předmětů (viz níže) znamená snížení o čtyři body za každý stupeň. 
Známka 2 = mínus 4 body, známka 3 = mínus 8 bodů, známka 4 nebo známka „uvolněn-nehodnocen“ = mínus 
12 bodů. 

 
Ekonomika a podnikání  první cizí jazyk, občanská výchova, matematika 
Strojírenství, Elektrotechnika  první cizí jazyk, matematika, fyzika 
 

 Změna klasifikace každého z předmětů (viz níže) znamená snížení o jeden bod za každý stupeň.   
Známka 2 = mínus 1 bod, známka 3 = mínus 2 body, známka 4 nebo známka „uvolněn-nehodnocen“ = mínus 3 
body. 

 
Ekonomika a podnikání  zeměpis, dějepis, přírodopis, chemie, fyzika 
Strojírenství, Elektrotechnika občanská výchova, zeměpis, dějepis, přírodopis, chemie 

 
3) Hodnocení výsledku jednotné zkoušky – test z matematiky - váha 60%.  

Při samotném výpočtu se počítá s dvojnásobkem dosažených bodů. 
 

4) Na základě bodového hodnocení prospěchu 1. pololetí poslední a 2. pololetí předposlední absolvované třídy (40%) 
a na základě výsledku jednotné zkoušky formou testu z matematiky (60%) je sestaveno redukované pořadí. 

 
5) Při rovnosti bodů v redukovaném pořadí rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria – v daném pořadí: 
 

Ekonomika a podnikání  Strojírenství, Elektrotechnika 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší průměr z předmětů = >  první cizí jazyk,    první cizí jazyk, 
1. pololetí poslední absolvované třídy občanská výchova, matematika matematika, fyzika 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší průměr z předmětů =>  první cizí jazyk,    první cizí jazyk, 
2. pololetí předposlední absolvované třídy občanská výchova, matematika matematika, fyzika 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  první cizí jazyk   matematika                    
1. pololetí poslední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  první cizí jazyk   matematika                    
2. pololetí předposlední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  matematika   fyzika                    
1. pololetí poslední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  matematika   fyzika                    
2. pololetí předposlední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  druhý cizí jazyk    první cizí jazyk                    
1. pololetí poslední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lepší známka z předmětu =>  druhý cizí jazyk                   první cizí jazyk 
2. pololetí předposlední absolvované třídy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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