Pokyn ředitele SPŠ a VOŠ Chomutov
č. 01 /2018
Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, denní forma vzdělávání
Počet přijatých žáků: 165, 5 míst ponecháno pro odvolací řízení.
1. Uchazeči o vzdělání jsou hodnoceni na základě výsledku jednotné přijímací
zkoušky (český jazyk a literatura, matematika) a výsledku vzdělávání ze ZŠ.
2. Dosažený bodový zisk jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří
1/3 hodnocení, maximálně 50 bodů.
3. Dosažený bodový zisk jednotné přijímací zkoušky z matematiky tvoří 1/3 hodnocení
maximálně 50 bodů.
4. Dosažený průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku základní školy
uvedený na přihlášce ke vzdělávání tvoří 1/3 hodnocení, maximálně 50 bodů za
průměr v rozmezí 1,00 – 1,09, kdy za každou další celou desetinu ztrácí uchazeč 1 bod
(1,00 – 1,09 … 50 bodů; 1,10 – 1,19 … 49 bodů; 1,20 – 1,29 … 48 bodů; atd.).
5. Součet bodů z 2., 3., 4. určí pořadí uchazečů. Pořadí je sestaveno sestupně.
6. Při rovnosti součtu bodů přijímacího řízení jsou uchazeči dále rozřazeni dle lepšího
výsledku z jednotné přijímací zkoušky z matematiky, resp. z českého jazyka a
literatury, případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče.
7. Uchazeči, kteří nemají vysvědčení z 1. pololetí posledního ročníku základní školy v ČR
(mají pouze překlad ze země původu) nebo nekonají zkoušku z českého jazyka a
literatury obdrží průměrný bodový zisk.
8. Uchazeči o vzdělání, kteří zaujali v přijímacím řízení 166 a další místa, jsou nepřijati
z kapacitních důvodů.
9. Výsledkem přijímacího řízení je seznam přijatých a nepřijatých uchazečů,
uspořádaný pod registračními čísly.

V Chomutově, dne 29. ledna 2018
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