Rozhodnutí ředitele Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a
Vyšší odborné školy, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
o 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
/o kritériích přijímání do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání, způsobu
hodnocení stanovených kritérií, o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů/
Č.j. SPVSE/37/2019

V Liberci dne 30. 1. 2019

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Jaroslavem Semerádem
vydává podle ustanovení § 59 až 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
o přijímacím řízení 353/2016 Sb., kde se stanoví podmínky k organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách následující kritéria:
Pro uchazeče na všechny studijní obory je povinná jednotná přijímací zkouška (dle § 60
odst. 5 školského zákona) z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotná přijímací
zkouška pro 1. kolo se koná 12. 4. 2019 (1. termín) a 15. 4. 2019 (2. termín).
 Celkové hodnocení uchazeče se bude skládat:
Výsledky jednotné přijímací zkoušky
max. 100 bodů (66,6%)
(50 bodů z matematiky, 50 bodů z českého jazyka a literatury)
Výsledky předchozího studia (ZŠ, případně Gymnázia)
max. 40 bodů (26,7%)
Výsledky motivačního dotazníku
max. 10 bodů ( 6,7%)
Maximální počet bodů, které může uchazeč v 1. kole přijímacího řízení získat je 150 bodů.
Při rovnosti bodů budou o přednosti rozhodovat pomocná kritéria, a to v pořadí: výsledek
jednotné přijímací zkoušky, studijní průměr v 1. pololetí 9. třídy, motivační dotazník.
o Hodnocení výsledků předchozího studia:
 Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy
– max. 10 bodů
 Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy
– max. 10 bodů
 Prospěch z profilových předmětů (MAT, FYZ)
– max. 10 bodů
 Další skutečnosti, které dokládají vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče (umístění na olympiádách a soutěžích v okresních, krajských,
celostátních a mezinárodních kolech, vždy do 3. místa) – max. 10 bodů
Bodové hodnocení za prospěch pro 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
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Bodové hodnocení klasifikace MAT a FYZ ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
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o Motivační dotazník - pro ověření zájmu o obor studia vyplní uchazeč dotazník
v délce 20 minut, který bude zařazen po jednotné přijímací zkoušce - max. 10
bodů.
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 Pro 1. kolo přijímacího řízení škola stanovuje minimální počet bodů pro přijetí do
jednotlivých oborů na 65 bodů.
 V případě, že po 1. kole přijímacího řízení zůstanou neobsazená místa v jednotlivých
oborech, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení, kde budou stanovena nová
kritéria přijímacího řízení pro druhé kolo.
 Vyhlašujeme přijímací řízení, denní formu studia, pro obory:
Obor ELEKTROTECHNIKA
Obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Obor STROJÍRENSTVÍ
Obor TECHNICKÉ LYCEUM

26-41-M/01
18-20-M/01
23-41-M/01
78-42-M/01

Přijato bude max. 90 uchazečů
Přijato bude max. 30 uchazečů
Přijato bude max. 60 uchazečů
Přijato bude max. 30 uchazečů

Důležité informace k přijímacímu řízení:
 Jedna přihláška k přijímacímu řízení pouze na jeden obor (při přihlašování na dva obory
musí být dvě přihlášky).
 Přihlášku k přijímacímu řízení na střední školu podáváte řediteli střední školy nejpozději
do 1. března 2019 (osobně na sekretariát školy nebo doporučeně poštou).
 Tiskopis přihlášky k přijímacímu řízení na střední školu obdržíte na ZŠ, tiskopis přihlášky
najdete též na stránkách www.cermat.cz,
 Na základě výsledků přijímacího řízení bude vytvořeno pořadí přijatých uchazečů, které
bude zveřejněno na webu školy www.pslib.cz (do 2 pracovních dní po zpřístupnění
Centrem. Písemné rozhodnutí obdrží pouze nepřijatí uchazeči, ti mohou podat
do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí odvolání.
 Úmysl vzdělávat se na naší škole musí potvrdit přijatý uchazeč doručením zápisového
lístku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona).

Ing. Jaroslav Semerád
ředitel SPŠSE a VOŠ Liberec
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