Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání
ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
pro školní rok 2018/2019
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ.
V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb v platném znění vyhlašuje ředitel Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov, nám. Spojenců 17 první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro obory a formy
vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných, kritéria přijímacího řízení a oznamuje termíny zkoušek pro první
kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro střední vzdělávání s výučním listem a střední vzdělávání
s maturitní zkouškou.
PŘIJÍMACÍ KOMISE
Ředitel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17, Prostějov, jmenoval tyto členy
přijímací komise: Ing. Jitka Karhanová, Ing. Renata Grulichová, p. Marie Chytilová.
Komise je poradním orgánem ředitele školy.
TERMÍN PODANNÍ PŘIHLÁŠKY
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat 2 přihlášky do 1. kola
přijímacího řízení. Přihlášky se podávají do 1. března 2018. Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné
informace o přijímacím řízení. Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu
přijímacího řízení evidován.
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PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
ZAKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Jednotná přijímací zkouška:
Přijímací zkoušky se na všechny obory konají z českého jazyka a matematiky.
Zkoušky z obou předmětů jsou písemné, jejich jednotné zadání připraví organizace CERMAT.
 Každý uchazeč může tuto zkoušku konat dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v
prvním pořadí a ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí).
 Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do
prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna.
 Hodnocení: Český jazyk – 50 bodů
Matematika – 50 bodů
Celkem:

100 bodů

Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a pro přijetí musí uchazeč splnit podmínku dosažení 10 a více bodů
z jednotné přijímací zkoušky u 4-letých maturitních oborů.
U 2-letého nástavbového studia ředitel školy nestanovuje minimální bodovou hranici úspěšnosti testů.
1. termín: 12. dubna 2018 v 8.00 hod.
2. termín: 16. dubna 2018 v 8.00 hod.

Náhradní termíny: 10. května 2018 v 8.00 hod.
11. května 2018 v 8.00 hod.

Školní část přijímací zkoušky:
1. Test s uchazečem, kde bude škola zjišťovat zájem o obor - maximálně 45 bodů.
2. Pro obor Podnikání 64-41-L/51 a Stavební provoz 36-44-L/51 - pouze přijímací dotazník.
3. Hodnocení na vysvědčení obou pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku základní školy (nebo 2.
a 3. ročníku SOU u nástavbového studia) - maximálně 20 bodů.
Tabulka hodnocení průměrného prospěchu za dvě pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku základní
školy (nebo 2. a 3. ročníku SOU u nástavbového studia):
Ø prospěch
3 a horší
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2

% body
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ø prospěch
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0

% body
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. termín: 20. dubna 2018 v 8.30 hodin
2. termín: 25. dubna 2018 v 8.30 hodin
Kritéria:KRITERIA
Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.
Hodnocení školní části přijímací zkoušky 40%.
Bodování jednotlivých částí přijímacího řízení pro 4leté studium následující tabulce:
Jednotlivé části přijímací zkoušky
Maximální počet bodů
Test z matematiky
50
Test z Českého jazyka
50
Hodnocení prospěchu
20
Školní test/přijímací dotazník
45
CELKEM
165
2

Vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou

Počet přijímaných

Lékařské

žáků

potvrzení

29-42-M/01

15

ano

Technologie potravin

29-41-M/01

15

ano

Autotronik

39-41-L/01

30

ano

Podnikání

64-41-L/51

30

ne

Stavební provoz

36-44-L/51

15

ne

Studijní obory

Kód oboru

Analýza potravin

Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v 1. kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím
konáním.
Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola (případně dalšího) zůstanou některá místa neobsazená v důsledku
neodevzdání zápisového lístku. Ředitel školy proto vypíše 2. kolo přijímacího řízení (případně další) na doplnění
kapacity oboru.
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMAC Í ŘÍZENÍ DO VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
ZAKONČENÝCH ZÁVĚREČN OU ZKOUŠKOU S VÝUČNÍM LISTEM

Pro tříleté vzdělávací obory s výučním listem a studium zkrácenou formou se přijímací testy nekonají. Přijetí je
na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Lékařské doporučení.
Vzdělávací obory zakončené výučním listem

Počet přijímaných

Učební obory

Kód oboru

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

30 žáků

ano

23-68-H/01

30 žáků

ano

Zedník

36-67-H/01

15 žáků

ano

Instalatér

36-52-H/01

30 žáků

ano

Montér suchých staveb

36-66-H/01

15 žáků

ano

Truhlář

33-56-H/01

15 žáků

ano

Elektrikář - silnoproud

26-51-H/02

15 žáků

ano

Malíř a lakýrník

39-41-H/01

15 žáků

ano

Tesař

36-64-H/01

15 žáků

ano

Výrobce potravin

29-51-H/01

15 žáků

ano

Mechanik opravář
motorových vozidel

žáků
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Lékařské potvrzení

Vzdělávací obory pro uchazeče se speciálními potřebami - s neúplným základním vzděláním

Učební obory

Kód oboru

Počet přijímaných žáků

Lékařské potvrzení

Zahradnické práce

41-52-E/01

6 žáků

ano

Opravářské práce

41-55-E/01

6 žáků

ano

Provozní služby

69-54-E/01

6 žáků

ano

Kód oboru

Počet přijímaných žáků

Lékařské potvrzení

23-68-H/01

15 žáků

ano

Zedník

36-67-H/01

15 žáků

ano

Instalatér

36-52-H/01

15 žáků

ano

Montér suchých staveb

36-66-H/01

15 žáků

ano

Truhlář

33-56-H/01

15 žáků

ano

Elektrikář - silnoproud

26-51-H/02

15 žáků

ano

Malíř a lakýrník

39-41-H/01

15 žáků

ano

Tesař

36-64-H/01

15 žáků

ano

Vzdělávací obory zkrácenou formou studia
Učební obory
Mechanik opravář
motorových vozidel

Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola (případně dalšího) zůstanou některá místa neobsazená v důsledku
neodevzdání zápisového lístku. Ředitel školy proto vypíše 2. kolo přijímacího řízení (případně další) na doplnění
kapacity oboru.
ZPŮSOB ZVEŘEJNĚNÍ VÝ SLEDKŮ, ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Tříleté učební obory skupiny „H“ a „E“ a obory ve zkrácené formě studia nedělají přijímací zkoušky.
Uchazečům přijímaným ke vzdělávání bude přiděleno registrační číslo, jež bude součástí dopisu, kterým je
uchazeč informován o nekonání přijímací zkoušky. Ředitel školy zveřejní (první kolo) dne 23. 4. 2018 na veřejně
přístupném místě v budově školy a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.svehlova.cz, výsledky
přijímacího řízení pod registračními čísly. Uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů, bude
odesláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Čtyřleté studijní obory a nástavbové denní studium skupiny oborů „L“ a „M“: Uchazečům, přijímaným ke
vzdělávání, bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uchazeč v průběhu přijímacího řízení evidován.
Ředitel školy zveřejní (první kolo) dne 30. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy a také způsobem
umožňujícím dálkový přístup na www.svehlova.cz, výsledky přijímacího řízení pod registračními čísly.
Uchazečům, nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů, bude odesláno poštou rozhodnutí o nepřijetí ke
studiu.
Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení odevzdáním zápisového lístku. Zápisový
lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních
služeb. Toto neplatí pro uchazeče přijaté k nástavbovému studiu a studiu ve zkrácené formě.

4

PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁN Í CIZINCŮ A ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍM POTŘ EBAMI
O uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení
pojednává vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Informace k aplikaci
podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách, které byly vydány Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Prováděcím předpisem k uplatnění podpůrných opatření je pak vyhláška č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
S ohledem na doporučení školského poradenského zařízení upravuje uchazeči podmínky v přijímacím řízení
ředitel školy.
V případech, kdy jednotnou zkoušku konají cizinci, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a
literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem redukované
hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo jeho
zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého
jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného
pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
NEPŘIJETÍ KE VZDĚLÁV ÁNÍ.
Ke vzdělávání nebude přijat uchazeč, který :
 Nesplnil podmínky přijímacího řízení.
 Splnil podmínky přijímacího řízení, ale z důvodů naplněné kapacity byla dána přednost
uchazečům, kteří lépe vyhověli podmínkám přijímacího řízení.
 Byl přijat, ale svůj úmysl studovat nepotvrdil do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (vzdal se práva být přijat).
 Byl přijat, potvrdil svůj úmysl studovat odevzdáním zápisového lístku, ale následně požádal o
zpětné vydání zápisového lístku vzhledem k přijetí na odvolání na jiný obor. V tomto případě
musí být žádost o vydání doložena fotokopií rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 V předchozím období na ŠSŠP, PV již studoval, ale ze studia byl vyloučen pro hrubé porušení
školního řádu.
 Otevření jednotlivých vzdělávacích oborů je podmíněno naplněností příslušných tříd.
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání je možné podat odvolání do 3
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 60, ve znění pozdějších
předpisů). Proti rozhodnutí se lze odvolat k OŠMT Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u
ŠSŠP, Prostějov, nám. Spojenců 17.
Prostějov 30. ledna 2018

Ing. Radomil Poles
ředitel školy
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