LEGENDA - příjímacího řízení JPZ2022
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
Školní přijímací zkoušky se na střední průmyslové škole nekonají. Konají se pouze „Jednotné
přijímací zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky. Uchazeči jsou přijati na základě
kritéria:
a) 40% z celkového prospěchu všech známek získaného ze základní školy (I. pol. a II. pol.
8.ročníku .a I.pol. 9.ročníku)
b) 60% z hodnocení „Jednotné přijímací zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky –
uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu „Český
jazyk a literatura“ a písemného testu „Matematika a její aplikace“ zpřístupněné
Cermatem. (Organizace pověřená státem provést „Jednotné přijímací zkoušky MŠMT“)

CISLO – anonymní číslo přihlášky (číslo uvedené na oznámení PŘ)
DAT_NAR – datum narození uchazeče – sestava je dle něj seřazena
P81 – průměrný prospěch z 8.roč. – I. pololetí x 100
P82 – průměrný prospěch z 8.roč. – II. pololetí x 100
P91 – průměrný prospěch z 9.roč. – I. pololetí x 100
B_ZS – body ze ZS – pro sjednocení škály bodového ohodnocení JPZ (0-100 bodů) se
přepočte bodové ohodnocení výsledků ZŠ (1500-P81-P82-P91)/12)
CJ - počet bodů z Českého jazyka a literatury JPZ MŠMT (lepší bodové ohodnocení)
MA - počet bodů z Matematiky a její aplikace JPZ MŠMT (lepší bodové ohodnocení)
B_ZK – součet bodů CJ +MA
INDEX = 40% B_ZS + 60%B_ZK
(40% bodů ze základní školy B_ZS a 60% lepších výsledků z CJ a MA „Jednotné
přijímací zkoušky MŠMT)
CIJ – cizí jazyk, který bude žák studovat na SPŠ
VÝSLEDEK – výsledek přijímacího řízení

POZOR:
Svůj úmysl vzdělávat se na výše uvedeném studijním oboru na naší škole
potvrďte co nejrychleji odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů. Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku
v daném termínu svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, vzdáváte se tímto
práva být přijat a na Vaše místo bude přijat jiný uchazeč.
POZNÁMKA:
1) Účastníci přijímacího řízení mají možnost dle § 38 zákona č. 500/2004Sb., správního
řádu nahlédnout do spisů přijímacího řízení a zároveň si mohou osobně vyzvednout
rozhodnutí o nepřijetí u sekretářky školy Bc.Wimerové – budova A, č. d. 102.
PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy

