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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
1. kolo
A) Obsah přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se konají v těchto oborech vzdělání:

23-41-M/01

Strojírenství (SOŠ)

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
30

23-45-L/01

Mechanik seřizovač (SOU)

30

ANO

30

NE

 čtyřleté obory s maturitní zkouškou
 denní formou

Potvrzení
lékaře
NE

 pětiletý obor s maturitní zkouškou
 dálkovou formou
63-41-M/01

Ekonomika a podnikání
ve strojírenství (SOŠ)

 dvouletý obor s maturitní zkouškou - nástavbové studium
 denní formou
23-43-L/51

Provozní technika (SOU)

Hodnocení pro účely přijímacího
(posuzovaných v poměru 40:60):

24

řízení

se

NE

skládá

ze

dvou

částí



průměrný prospěch v 1. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy základní
školy (u nástavbového studia za 2. a 3. ročník učebního oboru)



výsledky z jednotných testů*

*) Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek
se můžete dozvědět na webových stránkách www.cermat.cz
http://www.voskop.cz
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B) Kritéria přijetí
1.

Podle výsledků průměrného prospěchu ze ZŠ a výsledků jednotných testů
z českého jazyka a matematiky bude sestaveno pořadí uchazečů.

2.

Náležitosti bodového hodnocení:
- počet bodů z testu z jazyka českého a literatury – max. 50 bodů,
- počet bodů z testu z matematiky – max. 50 bodů.
Prospěchový průměr a jeho bodové ohodnocení bude stanoveno podle
následujícího klíče:
Jestliže
ZŠ - průměrný prospěch ze základní školy,
PZ - počet bodů z přijímací zkoušky (max. 100),
VPB – výsledný počet bodů,
pak
VPB = 0,4 . 100 / ZŠ + 0,6 . PZ
O přijetí rozhoduje pořadí podle výsledného bodového hodnocení do naplnění
kapacity oboru.

3.

Při stejném pořadí bude rozhodovat úspěšná účast v olympiádách a soutěžích
na ZŠ nebo průměrný prospěch z matematiky, fyziky, českého jazyka
a cizího jazyka v daném pořadí.

4.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost podle Nařízení vlády č. 211/2010
Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, potvrzená lékařem.

5.

Na základě odstavce IV. Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT43073/2020-3 si ředitel školy vyhrazuje právo zrušit konání jednotné
přijímací zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek do daného oboru
je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Pokud
ředitel školy rozhodne o nekonání jednotných přijímacích zkoušek, bude tato
informace zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 8. března
2021.

http://www.voskop.cz
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2. Další kola přijímacího řízení
Další kola přijímacího řízení se vypisují v případě, že v daném oboru není naplněn
počet žáků stanovených pro přijetí.

Ing. Jiří Pištecký, v. r.
ředitel školy
V Kopřivnici 25. ledna 2021

http://www.voskop.cz

