
Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 

26-41-M/01 Elektrotechnika – studium denní 

 

1. První kolo přijímacího řízení pro maturitní obory 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30.  

Podmínkou pro přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu do 1. 3. 2022. 

Posouzení zdravotní způsobilosti praktickým lékařem.  

Úplné základní vzdělání. 

V rámci přijímacího řízení pro maturitní obor se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ) z matematiky a českého 

jazyka a literatury.  

1. řádný termín zadávání centrálních testů - 12. 4. 2022, náhradní termín 10. 5. 2022. 

2. řádný termín zadávání centrálních testů - 13. 4. 2022, náhradní termín 11. 5. 2022. 

 

2. Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory za podmínky: 

Hodnocení na vysvědčení z pololetí deváté třídy a konce osmé třídy. 

Předmět matematika nesmí být hodnocen stupněm prospěchu horším než 3 - dobrý. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury.  

 

Určení pořadí uchazečů 

Přijaté uchazeče určí redukované pořadí ze čtyř oblastí za pomoci váhových koeficientů: 

Minimální hranice úspěšnosti JPZ pro přijetí: český jazyk – min. 20%, matematika – min. 15%. 

(Uchazeč, který nedosáhl této minimální hranice úspěšnosti, nesplnil podmínku pro přijetí). 

Výsledky jednotných testů z českého jazyka a literatury (CERMAT) – váha 30 % - koeficient 0,3. 

Výsledky jednotných testů z matematiky (CERMAT) – váha 30 % - koeficient 0,3. 

Studijní průměr osmá třída (I. pololetí) – váha 20 % - koeficient 0,2. 

Studijní průměr devátá třída (I. pololetí) – váha 20 % - koeficient 0,2. 

 

Příklad výpočtu redukovaného pořadí ze čtyř oblastí skutečných umístění uchazečů 

a) 1. ČJL – 5. místo, 2. MAT – 10. místo, 3. osmá třída – 20. místo, 4. devátá třída – 12. místo 

b) výpočet hodnoty pro redukované pořadí: 5x0,3+10x0,3+20x0,2+12x0,2=1,5+ 3+4+2,4=10,9 

c) nejnižší hodnota redukovaného pořadí určí nejlépe postaveného uchazeče na žebříčku 

 

3. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů  

nejdříve dne 28. 4. 2022 – řádný termín. 

 

4. Od zveřejnění seznamu o přijetí začíná lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. 

 

5. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání. 


